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 ٣ ىدتهملا ساربن

 مادأو داشرلا ليبس كولس ىف مهب ىدتقي نم رصع لك ىف ماقأ ىذلا هلل دمحلا

 ريخلا فونص ىف مهدعب نمل ةداق مهلعجف .دامآلا ی اخ یگ نيرخآلا ىف مهل

 دنسو «ءايبنألا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .دادسلا كلسم جاهتناو ءافولاو ءافصلا نم

 هلآ ىلعو «نيلجحملا رغلا دئاقو «نيرخآلاو نيلوألا مامإ دمحم انديس ءءايفصألا

 موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو «نيقتملا ةداسلا ةداقلا هباحصأو «نيرهاطلا نيبيطلا

 ٠ :دعب امأ ء«نيذلا

 رفغ«ىرثوكلا ىلع نب نسحلا نب دهاز دمحم هناحبس هللا ىلإ ريقفلا لوقيف

 :نيملسملا رئاسلو هخياشملو هتبارقلو هيدلاولو هل هللا

 ىف «ةسونأملا ةنسحتسملا دئاوعلاو ءةثوروملا ةداجتسملا تاداعلا نم نإ

 هاقناخلاب ةنس لك نيكلاسلا ءالتخا «ةسورحملا ةرهاقلا ىلامش ىشادرمدلا هاقناخلا

 بولقلل ةيفصتو «سوفنلل ةيكزت «روربملا مظعملا نابعش رهش رخاوأ ىف «روكذملا

 ىبأ ريبكلا ىلولا ىلإ ةبوسنملا ءةيدمحملا ةيشادرمدلا ةيتولخلا ةقيرطلا لوصأ ىلع
 ءاهتنا دنع ميظع لافتحا ءارجإ مث -هرس سدق - ىدمحملا a هللا دبع

 كولملا كلم ىلع ىلكلا لابقإلا ىلإ «كولسلا بابرأ ممهل اضاهنتسا ءءالتخالا ةدم

 جهتنملا «ىلاحلا ةيشادرمدلا ةداجسلا خيش ةليضف نم تيقلت ء«ةنوميملا ةبسانملا هذهبو



 ىدتهملا ساربن
٤ 

 نب "ميحرلا دبع ذاتسألا «ليصألا ديسلاو ءليبنلا دشرملا «ىلاعملاو مراكملا جهنم

 هللا هظفح  ىشان ةميركلا اياجسلا ىلع وه نم «ىشادرمدلا راتخم ىفطصم

 هذه ىف «ةولخلا ىلايل ماتخب لافتحالا ةليل «روكذملا هاقناخلا ىلإ «ءروضحلل ة وعد

 رهش نم نيرشعلاو ةسماخلا ةعمجلا ةليل برغملا دعب ترضحف «ةكرابملا ةنسلا

 طوحملا «ىعادلا ذاتسألا ةليضف سلجمب تفرشتف ه١١٠ ٤ ةنس نم مظعملا نابعش

 ءنييشادرمدلا دمحأ ديسلاو ىفطصم ديسلا «نيميركلا هيوخأ ةياعرو هتياع رب

 ءاهجولاو «نيوعدملا نم تائمب «تافرغلا ظتكم «روكذملا هاقناخلا تدجوو

 ةيمالسإلا لودلا تالاجرو ءةموكحلا لاجر نم ةيلاعلا زكارملا باحصأو «نايعألاو

 .ةقيقشلا

 انالوم ةلالج لجن هللا دبع ديسلا مالسإلا فيس ريمألا ومسب كانه تفرشتو

 قداص دمحم بيسنلا بيسحلا لاضفملا ذاتسألا ةداعسبو «نوميملا نميلا مامإ

 ىذ «ليصألا ذاتسألا ةداعسبو ءةيناغفألا ةيلعلا ةلودلا ريزو «ىقورافلا ىددجملا

 رصمب ةيناريإلا ةيلعلا ةلودلا ريفس «ميشلا ميركلا مج دومحم ديسلا ءليثألا لجملا

 انبداجتف موقلا ةارس نم مهريغو  نيملسملا دالب رئاسو هللا اهسرح  ةيمحملا

 ةهيشادرمدلا ةيتولخلا ةقيرطلا اميس الو «فوصتلا قرط نع ثيدحلا فارطأ مهعم

 ةنينج ىف «ةرخافلا دئاوملا تدم نأ ىلإ ءاهلاجر ىلع تامحرلا انلزنتساو ءاهخيراتو

 نم نيكلاسلا ج ورخ ةلفح ىف ءاشعلا دعب انرضح مث «نيوعدملا نم تائمل هاقناخلا

 ريدم ىكرتلا كب راتخم موحرملا ةداعس وه هيبأل هدجو هللا هظفح ةاضقلا رابك نم هوبأو (۱)

 ديدجلا بردسلا ىف ةريبكلا هراد تناكو غلاب مركو ةهبأ ىف ءارمألا ةشيع شاع ءاجرج

 ىسلإ مهرمأب ةغلابلا ةيانعلا نم اهبحاص ىف اوفرع امل جئاوحلا بابرأ دشحم بنيز ةديسلاب

 خيراتلا قح نمو «ةنجلا ىف هتلزنم هللا ىلعأ ابيرقت ه١٠٠٠٠ ةنس هللا ةمحر ىلإ لقتنا نأ

 .(ز) رايد اهنكسي مل اهنأك ءرادلا كلت تلاز مث «كلذب هوني نأ

 باتكلا كلذ "زار نشلك' فلؤم ىزيربتلا ىرتسبشلا دمحم ديسلا انالوم ميكحلا فراعلا ليلس (۲)

 ىناوجخنلا هللا ةمعن خيشلا ىنابرلا فراعلا حرش اهنم ةريثك حورش هلو ءدلاخلا
 بحاص

 بر ةفرعم ىسلإ نيقيلا قحلا' اضيأ ىرتسبشلا انالوم تافلؤوم نمو «روهشملا ريسفتلا

 .(ز) "نيملاعلا



 ىدتهملا ساربت °

 ا قاشعلا ا 5 تائم نم هللا ركذ اندهشو «ءءالتخالا ةدم ءاهتناب مهتا ولخ

 ذخأ ةلفحلا ءاهتنا دنعو «قافآلا ىلإ لصيو «قابطلا عبسلا قشي توصبو دحاو

 ديلا كلذ نم ء«ميركتو لالجإ لك مهلمشي «مهلزانم ىلإ فارصنالا ىف نووعدملا

 ىلونلا كلذ نم «بسنلاو ةبسنلا ةردحنملا ةرسألا هذهل نيعاد «ميركلا فايضملا

 ةنيصر دامعلا ةعيفر ءدامآلا یدم اهلسلست ماودب «بدح لک نم داشرتسالل دوصقملا

 هوجو ىف دايدزا عم ءداشرإلا ةلوصوم لوصألا ةنوصم عورفلا ةقساب ءداتوألا
 .ةضاخ مهيلغو ةماع ىمالسإلا عمتجملا ىلع دوعي امم ءدابعلاو دالبلا ريخل ىعسلا

E 
 تاتش نم عمجت ةلاسر بتكأ نأ ىنمهلأ عئارلا ىناحورلا دهشملا اذهو

 هتأشنو فراعلا ىلولا اذه ةريس نع باقنلا فشكي ام «تاقثلا بتك ىف تاملكلا

 باسنألاو تايفولا قيقحتو «باقلألاو مالعألا طبض عم «هتقيرط لاجر دانسإو
 اهيلإ تقبس ةدوصقم ريغ طالغأ نم مالعألا ضعبل بتك یف یرُأ اما احالصإ
 هللا قيفوتب ةلاسرلا هذه تبتكف ياهفألا اهب تحطش َة ةدوصقم تائيطخ وأ «مالقألا
 ةمدخو ات لا ىقحلل ةداعإ ںاصتخالا قیرط ىلع هلک كلذ نييبتل هلالج لج

 :اهتيمسو «ةمتاخو نيلصفو ةمدقم ىلع اهتبترو «یمهف ىدمو «ىملع غلبمب ةقيقحلل

 قسيفوتلا هللا نمو "ىدسمحملا شادرمد فراعلا ءابنأ ءالتجا ىف ىدتهملا ساربت
 | .ديدستلا و



 ىيا هلا نارا و ا ّ

 ةمرعملا

 ةرضح ىلإ هخيش نم - هرس سدق -ىدمحملا شادرمد خيشلا دانسإ ركد ىف

 ءامسأ نم طبضلا ىلإ جاتحي ام طبض عم «هيلع همالسو هللا تاولص ىفطصملا

 كل وأ دخا هرس سدق -ىدمحملا شادرمد دمحم نيدلا سمش هللا دع وب ‹«فشاكملا

 ال ةيبرتلا ىناحور ىسيوأ وهو - ىمرضحلا ةبقع نب دمحأ سابعلا ىبأ خيشلا نع

 خيشلا نع ذخأف ناجيبرذأ ىف زيربت ىلإ لحر مث - ةينامسجلا ةهجلا نم هل دنس

 . ۲_7 ةنس زيربت ىف ىفوتملا ىزيربتلا مث تورلا ىنيديآلا هد هد رمع

 برغ ىف (ريمزإ) ةيالو ىف (نيديآ) ةدلب اذه ىنشورلا فراعلا دلوم ناكو

 ليصحتل _ ةينامثعلا ةلودلل ةميدقلا ةمصاعلا  (ةسورب) ىلإ لحر مث  كلوضانألا

 ءالع خيشلا هيخأ ىلإ ليحرلا ىلإ هرطضا ىزاجم قشعب كانه ىلتبا نكل مولعلا

 بانأو باتف «ىناورشلا ىيحي ديسلا فراعلا ءافلخ نم _ (نامرق) ىف ىتولخلا نيدلا

 لمتكاو (وكاب) ىف ىناورشلا ىيحي ديسلا ىلإ هوخأ هثعب مث فوصتلا قوذتو هدنع

 ماي دالبلا نم ريثك ىف كانه لقنتف داشرإلاب هزاجأف فوصتلا قوذتو هدنع هردب

 تغلب نأ ىلإ هتعامج ترثكف نيدشرتسملا دشري (زيربت) ىف رقتسا نأ ىلإ هخيش

 ءال وه ىديأ ىلع قيرطلا كولس لعجو «ءافلخ ةدع مهيلع بصنف افلأ نیرشع وحن

 نشورو همكاح مساب ةيمست فورعملا دلبلا هب ىمس مث كرتلا ةغل ىف رينلا ىنعمب نيديآ (۳)
 ىنابرلا فراعلا اذه بستناف «سرفلا ةغل ىف اضيأ رينلا ىنعمب نيشلا حتفو ءارلا مضب
 (هد هد)و ةيملعلا دعب ىنعملا اذه قبي مل نإو دعب نم هدلب ىلإ ةراشإلل هراعشأ ىف اينشور
 ىف دجلا ىنعمب ب امهلبق ام حتف ناذيإ درجمل نيتديزملا نيءاهلاب قطن ريغ نم نيلادلا حتفب

 نيدشرتسملل دجلا ةلزنمب هنأ رابتعاب فوصتلا خويش رابك ضعب هب بقلي كرتلا ةغل
 .(ز) هذیمالتب

 یف یفوت هنآ ى وانملا تاقبط یف عقو امف (توم توم) هتوم خیراتو هل نیمجرتملا عامجاب )٤(

 ىفوتملا شادرمد خيش نوکی نأ روصتي نأ نكمي فيكف الإو اعطق ملق قبس عباسلا نرقلا

 .(ز) عباسلا نرقلا لاجر نم ه۹۲۹ ۀنس



 ىدتهملا ساربن

 ىلع ريثأتلا ديدش «برشملا ىلالج ناکو «هتولخ یف هیدیرم نع وه بجتحاو

 نورشعو ةثالث ؛اطاريق نورشعو ةعبرأ قيرطلا نإ اولاق :لوقي ناكو «نيكلاسلا

 .هتمجرت ىف ىوانملا هركذ امك .بدأ اهلك لوقأ انأ و .بدأ اهنم

 نيدلا ءاهب ديسلا نب نيدلا لالج ىيحي ديسلا نع ذخأ اذه ىنشورلاو

 نف ےھ ۸۹۷ ةن ىفوتنلا ج راسلا درو باص هرس سف < ىركالا ناور

 ساقوقلا لبجل ىقرشلا ىهتنملا وهو _ فاكلا مضب (وكاب) ةدلب ىف .'قيقحتلا

 ضمعب ىف عقو امك (ىروكاب) ال (ىوكاب) هيلإ ةبسنلاو «طفنلا عيبانيب فورعملا

 لبج نم ىقرشلا بونجلا ىف فورعم ميلقإ حتفلاب ناورشو - اطلغ ديناسألا

 لقتنا مث  ناورش ميلقإ ةدعاق  حتفلاب (ىخامش) ىف اذه ىيحي ديسلا دلو «ساقوقلا

 ةقيرطلا ديناسأ لاجر ضعب نع ةينسلا ثوحبلا) ىف كلذ تنيب امك (وكاب) ىلإ

 نع ذخأ ىوكابلا انالومو - هرس سدق ىركبلا ىفطصم ديسلا ىلإ _ (ةيتولخلا

 برق هربقو ءابيرقت ه۸۳۹ ةنس یفوتملا (حتفلاب) یوایخلا رمع نیدلا ردص خیشلا

 ةوايخ) ىلإ هتبسنو «(تاحفنلا) ةمجرت ىف امك ىخامش یحاون یف (دوبک دبنک)

 حتفب (یوايخلا) هتبسن ىف باوصلاو «ناورشب نیترواجتم نیتیرق مسا (یکشم

 نع ذخأ وهو - فيرحتو فيحصتف بتكلا ىف طبضلا اذه ىوس ام لكو «ءاخلا

 ةزاورد) برق هربقو ءابيرقت ه١٠۸ ةنس ىفوتملا ىناورشلا نيدلا زع جاحلا

 ةنس ىفوتملا ىتولخلا ماريب دمحم خألا نع ذخأ وهو «ىخامش یحاون یف (یلع ریم

 دعي وهو كلذ وحنو رمرمو مرمو مريم ىلإ فحصي همساو _ ابيرقت ه٠

 روهشملا هخيرات وهو س ةنجلا ىف هدعقم ئوبتملا ىنعمب  (تنج نيشناج) هيلع لدي امك )٥(

 .(ز) .هباحصأ نيب

 لامجلاو ىفوصلا نيدلا زعو ىلايخلا نيدلا ردص ركذ ةيبهذلا لسالسلا نم (۳۲ ص) ىفو )٦(
 رخأتم ىرصم لوألا نأل انه امب مهل ةلص ال نكل دنسلا لاجر نم مهنأ رابتعاب ىزاريشلا
 مدقتم ىزيربت دنسلا ىف لامجلاو «ناورشب هل نأش ال ىرصم ىناثلاو «ىنارعشلل رصاعم

 .(ز) .ًأطخ ايزاريش باهشلا دعو رخأتم یزاریش اذهو



 ىدتهملا ساربن ب

 مسا ىف دازي اذلو «(ىخأ) ظفلب اضعب مهضعب بطاخي نيذلا "ةيوخألا نايتفلا نم

 نوكيف طقف (خألا) هلدب لاقي نأ ىبرعلا قوذلا ىلإ برقألاو ؛(ىخأ) ظفل مهنم لك
 ىناورش وهو  لصألا ىف ديعلا ىنعمب ماریبو - یتولخلا ماریب خلاب اوعدم اذه

 ابيرقت .ه۷۳۹ ةنس ىفوتملا ىناورشلا «ىتولخلا رمع خيشلا نع وه ذخأو ءاضيأ
 ةنس ىفوتملا لصألا ىمزراوخلا ىتولخلا رون نب دمحم خيشلا هدلاو نع ذخأ وهو

 مزراوخ یف عمسی ناک رکذلاب هتوص نإو «ةرقنأب هربق نإ لاقیو ءابیرقت ه٥

 ىف امك ةيتولخلا ةبسن هيلإو «ملعأ هللاو ء(تاحفنلا ةمجرت) ىف امك خسارف ةعبرأ نم

 وهو «"باسنألا ىف بابرألا بر حتف" ىفو ىوانفحلا ةمجرت دنع "ىتربجلا خيرات"

 دهازلا ميهاريإ نيدلا جات خيشلا نع ذخأ وهو «قالطإلا ىلع ةيتولخلا ةفئاطلا سيئر

 خيرات' ىف امك (ناليك) ىف (دورایس) یف نوفدملا ه ۷۰۰ ةنس ىیفوتملا ینالیکلا

 كيلستلاب ئدابلا وهو -هللا هظفح -ىوازعلا ذاتسألل "نييوفصلا دهع ىف قارعلا

 دنع ىزيربتلا سمشلا ليمز ناكو «ءةعبسلا راوطألا ةاعارمبو ةعبسلا ءامسألاب

 لامج نع ذخأ وهو «ةيتولجلاو ةيتولخلا هنم عرفت اذه ىناليكلاو .ىزيربتلا نابل

 ذخأ وهو ءابيرقت ه٠٠٠ ةنس ىفوتملا ىنالديصلا نباب فورعملا ى زيربتلا نيدلا

 نع ذخأ وهو ءابيرقت ه۳۹٠ ةنس ىفوتملا ىزیربتلا دومحم نب دمحم باهشلا نع

 ةنس ىفوتملا (ىساجسلا) ىناجنزلا لضفلا نب دمحم مئانغلا ىبأ نيدلا نكر خيشلا

 ةنس ىفوتملا ىرهبألا دمحأ نب دمحم نيدلا بطق نع ذخأ وهو ءابيرقت هه

 ىركبلا هللا دبع نب رهاقلا دبع بيجنلا ىبأ نع ذخأ وهو ءابيرقت ه٠

 بادأ" هلو ء«ةنس نيعبسو ثالث نع ه۳٠١٠ ةنس دادغب ىف ىفوتملا ةد رووا

 بسيجنلا ىبأ نم عرفتو «فوصت نأ دعب اديج احرش ىراقلا ىلع هحرش "نيديرملا

 امك اهريغو ةيثولجلاو ةيتولخلاو ةيدرورهسلاو ةيولوملاو ةيوربكلاك ةريثك قرط

 .(ز) .ةرثكب هتلحر ىف ةطوطب نبا مهركذيو «صاخ خيرات مهيفو (۷)

 ىف ناجنزو «نوكسف حتفب رهبأ اذكو «حتفلاب ناجنز دنع ةدلب حتفف نوكسف مضب درورهس (۸)
 .(ز) .فيرحت وهو ىناجنزلا لدب ىناجنسلا بتكلا ضعب ىف دروو «ناجيبرذأ دودح



۹٩ 

 2 ىدتهملا ساربن

 نيدلا لامك خيشلل "قئارطلا لسالس نايب ىف قئاقحلا لئاسو نايب" نم رهظي

 ا003 د ا قلا نوتا قلا دم نائلا كم ونا ىربكلا

 ةئام نع هيف هفلؤم ثدحتي ؛ةيفوصلا قئارطلا نع ريبك مجعم مكح ىف باتكلا اذهو
 اذه ىف باتكلا اذه نم عسوأ ىلع علطأ ملو «فوصتلا قرط نم ةقيرط نيسمخو

 ()قيقش فرصت تحت ةيراعك حتافلا ةبتكم ىف ةعلاطملل اضورعم ناكو «ع وضوملا
 :ديناسأ بيجنلا ىبألو  فلؤملا طخب تادلجم ةثالث ىف ءةبتكملا ءانمأ دحأ فلؤملا

 ىبأ نع ه١۲٠ ةنس ىفوتملا (مالسإلا ةجح ىخأ) ىلازغلا دمحأ خيشلا نع اهدحأ

 دبع) مساقلا ىبأ نع ءابيرقت ه١۸٤ ةنس ىفوتملا جاسنلا ىسوطلا هللا دبع نب ركب

 نب ديعس نامثع ىبأ نع ه ٤٦۹ ةنس ىفوتملا رمعملا ىناكركلا ىلع نب (هللا

 بتاكلا دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع ه۳۷۳ ةنس ىفوتملا ىبرغملا مالس

 ىفوتملا ىرابذورلا دمحأ نب دمحم ىلع ىبأ نع .ه۳٤۳ ةنس یفوتملا یرصملا
 فورعم نع ىطقسلا ىرسلا هلاخ نع دينجلا ةفئاطلا ديس نع ه۳۲۲ ةنس

 هللا مرک ىلع نع ىرصبلا نسحلا نع ىمجعلا بيبح نع ىئاطلا دواد نع ىخركلا

 ءايضلا لتم ظافحلا نم ريثك رصانيو «ةفورعم مهتايفوو ءالؤه مجارتو «ههجو

 وهامك اعامس 4 ىلع نع ىرصبلا نسحلا ةياور ىطويسلا لالجلاو ىسدقملا

 ىبأ نيدلا هيجو همع نعف بيجنلا ىبأل ىناثلا دنسلا امأو «موقلا بتك ىف طوسبم

 ه ٥١۲١۲ ةنس ىفوتملا  ىزوجلا نبا خيرات ىف هل مجرتملا - ىضاقلا رمع صفح

 نعوهوإ] ءابيرقت ه٥١٤ ةنس ىفوتملا دمحم نيدلا بيجن هدلاو نع وهو «دادغب ىف

 دمحأ نع وهو «[ابيرقت ه١ ةنس ىفوتملا ىركبلا دعس نب هيومع هللا دبع هيبأ

 نوككيف هتلاسر ىف هركذ امك ىريشقلا مهرصاع نيذلا نم وهو «ىرونيدلا دوسألا
 ىرونيدلا ولع داشمم هخيش نأل ه١۸ ةنس دودح ىلإ شاع ارمعم ةوسالا دفخا

 .نيعمجأ مهنع هللا ىضر دينجلا ةفئاطلا ديس ةافو دعب ه۲۹۹ ةنس ىفوت

 دعب ثدح اذام ىردأ الو كلذ ,يف بغري نيقرشتسملا ضعب نإ :لوقيو هعبط ىف ركفي ناكو )٩(
 .(ز) .ةنس ۲۳ لبق اذترداغم



 ىدتهملا ساربن

 «ىلع نم فرحم :ولعو «ةيناثلا ميملا ناكسإو ىلوألا ميملا حتفب داشممو

 دنسلا امأو ءنييرونيدلا داركألا ةجهل ىف نسحو دمحم نم وسحو وحم فيرحتك

 ىا نف ته 6 فلا ىناجنزلا جرف خألا نع روكذملا همع نعف ثلاثلا

 ىنا ن ءار هه 49 ةا ولا ىدنواهنلا لضفلا نب دمحم نب دمحأ سابعلا

 دمحأ نب ميور نع ه١۳۷ ةنس ىفوتملا ىزاریشلا فيفخ نب دمحم هللا دبع

 نم ردقلا اذهو -نيعمجأ مهنع هللا ىضر -هدنسب دينجلا نع ه۳٠۳ ةنس ىفوتملا

 .ةطوسبملا بتكلا عجاريلف انه ام ىلع ديزملا دارأ نمو «ماقملا اذه ىف فاك نايبلا



 ىدستهملا ساربن

 لوالا لصملا

 هللا دبع نب شادرمد دمحم هللا دبع یبأ مامإلا ینابرلا فراعلا ةمجرن یف

 ىوارعشلا لاثمأ نم لعلا لهأ نم ريثك هل مجرت دقو -هرس سدق -ىدمحملا

 هللا مهمحر -ىسلبانلا ىنغلا دبعو ىزغلا مجنلاو ىوانملاو نولوط نباو ىئالعلاو

 ىوانملا فوعرلا دبع خيشلا وه  ملعأ اميف _ هلاوحأل مهعمجأو هل ةمجرت مهمتأو
 نع هلاوحأ سرد هنأل ةنس (۷۹) نع ه١١١٠ ةنس ىفوتملا ثدحملا ىفوصلا

 هتقيرط ىلع هكولس عم «هباحصأ باحصأو «هباحصأ رابك نم اهاقلت ثيح بك

 لهاستلاب فورعملا ىوارعشلل اديلقت هتافو خيراتو هتحايس تقو ديدحت ىف طلغ نإو

 تاقبط ىف ةيردلا بكاوكلا" ىف ىوانملا لاق دقو «خيراوتلاو تايفولا ديدحت ىف
 وذ '' ”ىسكرجلا ىدمحملا شادرمد) :روكذملا فراعلا ةمجرت ىف "ةيفوصلا

 .(ةريهشلا لئاضفلاو «ةريزغلا تادهاجملا

 هكولس ببسو) :لاق مث ىسكرجلا ىابتياق ناطلسلا ةمدخ ىف ناك هنأ ركذ مث

 ةبقع نب دمحأ خيشلا ىلإ ريناند هنمض ىف سيكب هلسرأ ناطلسلا نأ قيرطلا

 هرصعو هذخأف هلوبق ىف شادرمد هيلع مربأف خيشلا هدرف «هركذ مدقتملا «ىمرضحلا

 باتو «هلقع شاطو «شارمد لهذف ؛"مکبهذ اذه":لاقو اطیبع امد هلک بلحتو للحتف

 داع مث) :لاق مث لعفف حاحلإب ةمدخلا نم هءافعإ هلأس هنأ ركذ مث (ناطلسلل داع مث

 ةباسنلاو نييفارغجلا دنع فورعملا ىساقوقلا ضيبألا سنجلا نم وهو سكرج ىلإ ةبسن )٠١(
 ليلدتلا ىف صاخ فلّؤم ىف مالكلا ليطي اشاب تزع لارنجلاو «نييرإلا نم نويبرغلا هدعبو
 كرتلا بوعش نم ىنيعلا ردبلاو نودلخ نبا مهاريو «نييثيحلا اياقب نم ةسكارجلا نأ ىلع
 قيرف ؛ناقيرف كرتلا نأ نيثحابلا دنع ققحت هنأل «كرتشملا ضيبألا سنجلا نم مهنأ ناديري

 ءازإ ةبرعتسسملا برعلاك «رفصألا سنجلا نم كرتلا قيرفو «ضيبألا سنجلا نم كرتتسملا
 ىفو «ةنساسغلا نم مهنأ سايإ نبا خيراتو ةيروغلا ةيناطلسلا سلاجملا ىفو «ةبراعلا برعلا
 ىسلع ملعأ هللاو شيرق نم رماع ىنب نم مهنأ "ةسكارجلا بسن ركذب ةسباعلا هوجولا رهقا
 .(ز) .ىوقتلاب الإ مهنيب لضافت ال «ةيساوس سانلا نأ



 ىدتهملا سارسبت

1۲ 

 نع ذخأف "ا زیروت لصو یتح حاس تام املف همزالو هنع ذخأف خيشلا ىلإ

 مث ىرهجلا ركذلاب هلغشأو ةدم هدنع ماقأف 4 '"ىنشورلا رمع فشاكملا فراعلا

 وه ةيناث ةرم هيلإ هجوت مث “ناوألا برقي ىتح رصم ىلإ عجرا" :هل لاق ةدم دعب
 ى رتنلا ركذلاب مهلغشأف ةسكارج ةثالثلاو (ىابطنص) یابطنسو نیهاش خیشلاو

 املف اهلهأ عفنل رصم ىلإ دوعلاب مهرمأو مهزاجأف مهيلع حتفف ارارم مهالخأو

 هتيواز لحم كلذو .انه ميقأ لب اهلخدأ ال :4خ شادرمد لاق دلبلا رهاظ ىلإ اولصو

 رال

 ءنأالا هتيواز لحم وهو لبجلا حفسب ضراعلا ليذ ىنبجعي :ه نيهاش لاقو

 (ةسردملا) ىف ثلاثلا لزنو «(ه٤٥۹ ةنس ىنعي) تام یتح همزلو هيلا هج وتف

 سبالملاب لمجتو (ءادعسلا ديعس دنع رصنلا بابب ةيرقنسارقلا ىنعي) ةيرقنسلا

 ةنس دعبأ ىتح) هنم رثكألا رفنف ءءايميكلا لمعب مهتا مث «رباكألا هيلإ ددرتو «شرفلاو

 ةميظعلا ةرهشلا تراصو «(نيطسلف ىلإ ىروغلا هوصناق دهع ىف ه١

 سايإ نبا خيرات'و 'عماللا ءوضلا' ىف ام ىلع ه٥ ةنس هتافو نكل ىمرضحلا ىنعي )١١(

 لبق ىفوت ىنشورلا نأل خيراتلا اذه دعب ام ىلإ شادرمد ةحايس رخأت حصي الف هيتعبط ىف
 ةافو دعب ىنشورلا ىلإ شادرهمد ليحر روصتي الف اقافتا تاونس ثالثب خيراتلا اذه

 اعقو ام امهتافو ىخيرات املع ولو طلغلا كلذ ىف ىوارعشلا ىوانملا عبات نإو «ىمرضحلا

 ىف هبحصي نم هبحصب ناك امتإف هل دنس ال ىسيوأ ىمرضحلا نأ عقاولاو ءطلغلا كلذ ىف

 شادرمد ةلحر نوكتف ءدنسلا لصتملا لسلسملا كيلستلا نوكي ثيح لقتني مت كولسلا ئدابم

 .(ز) .امتح رهدب ىمرضحلا ةافو لبق زيربت ىلإ
ف اسك ةانثملا رسكب (زيربت) ةصاخلا دنع باوصلاو ءةماعلا ةنسلأ ىلع ىراجلا وهو )١١(

 ى

 ( .(ز) ريثألا نبال بابللا

 ميهاربإ هاطعأ رصم نم هيلإ رفسلا شادرمد دارأ امل) ىنشورلا ةمجرت ىف ىوانملا لاق )١١(

 لاقف .هعصقو حولو «جوعأ رامسم هيف اذإف هيلإ هعفدف هيلإ هعفديل اسيك (ىبهاوملا

 دقو جاجوعاو ةوسقو ةبالص ىف هبلق نإ لوقيف رامسملا امأ ؟دارأ اذام نورتأ :ىنشورلا

لا امأو «هانشقن دقف فراعملا نم هبلق ولخ ىلإ هب ريشيف حوللا امأو ‹هانموقو هانيل
 ةعصق

 .(ز) ةفاسملا كلت امهنيبو اذكه هملكف .هاأام دقف غراف هءاعو نإ لوقيف

 ركذو ."بهذلا تارذش' ىف امك رقنس ةرطنق برق هحيرضو ه۹ ٤ ةنس ىفوت ایلذاش ناک (*)

 .(ز) هللا امهمحر ىنارعشلا عراش ىف هربق نأ ٠۲۸( - ۲) 'ةيقيفوتلا ططخلا" ىف



BEی ذ  

 ق

 نالا هتيواز لحم یف لزن املو ء«ةيرصملا رايدلاب ةيتولخلا خيش رقتساو شاد رمدل

 تاقدص نم لكألاو كايإو «كدي لمع نم لك" :هب هه ' /ىلوبتملا فراعلا هل لاق

 سرفغي ماقأف ءهل نذأف ؛عضوملا كلذ ءايحإ ىف یابتیاق نذأتساف هح اتم وا و: نانلا

 مل ءةلخن فلأ سرغف هتجوزو وه رک یک ھر «نينس سمخ وحن ىقسيو ء«لخنلا

 ىلع ريرحتلاب ةئام ىف ةئام عيرم لكش ىلع اهعضو هنإ :لاقيو ةدحاو اهنم طخت

 هتيرذل ثلثلاو طيغلا حلاصمل ثلثلا :اتالثأ اهفقوو «ةيددعلا قافوألا عضو قيرط

 ىشمي ليللا بلاغ ىفو اليلق الإ ماني ال ناكو «نينطاقلاو نيدراولا ءارقفلل ثلثلاو

 یف هدجت ال «ذج هلک هرمأو ءابیهم ناكو .نآرقلا ولتي وهو «ةيوازلاو .طيغلا لوح

 دشي وأ «لخنلا قوح قزعي وأ جيراونلا وأ هديب رجي امإ «حلاص لمع ريغ

 .نيجعلا صرقي وأ «ىنبي وأ «نجعي وأ ءنحطي وأ .سنوطلا لتفي وأ ‹سيدا وقلا

 فلختساو ء«هب اوعفتناو «نوقداصلا ءارقفلا هدنع ماقأ :ههڪ یوا رعشلا لاق

 نيدلا ميرك خيشلاو «ىتوناحلا دمحم خيشلاو «ىسكرجلا نسح خيشلا :مهنم ةعامج

 اهؤارقف لكأي ةيواز رصمب سیلو «هدعب هخیش ةقيرط ايحأ ىذلا وهو «تايزلا نبا

 لب ءءارقفلا ىلع دحأل ةنم ال خيشلا دي لمع نم اهفقو ناف :شاد رمد ةن وا کا

 هيلع مزعو «لفلفملا زرألا نم بدرألا لكأي لاحلا هبلغ اذإ ناكو «فراع ىلو لمع

 :لاق .اريثك اماعط مهل تلمع ىنإف ؟ءارقفلا نيأ :لاقف هيلإ بهذف ءارمألا ضعي

 هباسح انلمح :لاقو «هلك هلكأ ىتح ًَءاعو َءاعو لكأي راصو طامسلا ىلع دعقف .هلكآ

 لر ةا فک ماعطلا ناكو ءءارقفلا انناوخإ نع

 .(د) ىنشورلا ىلإ ةلحرلا ميدق شادرمد نوكيف ه۸۷۷ ةنس ىفوت ىلع نب مهاربإ )٤)
 ضرألا قش قش قزعلاو ءءاملا عفرت ىتلا ةيقاسلا ءالد یهو سیداوقلا هب دشت فیل نم لبح )٠١(

 .(ز) .ةقزعملا هنمو
يس امك ىوارعشلل ىطسولا تاقبطلا ىف ةياكحلا لسصأو )١١(

 |إأ| مجنلاو ىوانملا اهنم اهلقنو ىتأ

 .(ز) .امهريغو ىزغلا



 ىدتهفلا نئار بت
1 ٤ 

 هركف دنع هبلقل ىلجت امب هللا دحو نم سانلا نم" :هرس سدق همالک نمو

 جالحلا دي عطق امل لاقو «"هعفد ىلع ردقي ال هبلق یف هدجو رونب هدحو نم مهنمو

 فسوي اهمد بتكف ءاخيلز تدصتفاو «هللا للا ضرألا ىلع همد بتك" :هلجرو

 :لاقو اهقورع ىف مدلا ىرجم همسا ركذ نايرجل كلذو «ةريثك عضاوم ىف «فسوي

 اعضاخ هبر باب ىلع فقيلف مهفي مل نمو ‹«تاراشبلا هل تمدق «تاراشإلا مهف نم"

 اباب هل حتفیو هال وتي نأ یسع هال وم باب دنع هعم ءيش ال الیلذ اریقف اقرطم اعشاخ

 ."هل كسمم ال اضيف هيلع لزنیو «قلغی ال

 عمجم نوكيف مهرارسأو مهلوقع هيطعي موق ىلع ةفيلخ هللا ىلو ادإ" :لاقو

 كلذ رهظ مهيف هللا ىقتا نإو «مهيف كلذ رهظ مهرارسأ ىف مهناخ ىتمف هتیعر

 عيمج نعو ةيبوبرلاو ةيدوبعلا نع دبعلا بيغي نأ ىلكلا مالطصالا" :لاقو

 نع ىضغلب' :لاقو "ةقيقحلا ثيح نم ةيناسنإلا ةقيقحلا الإ دهشي الو ملاعلا

 :لاقف فف ىبرع نبا بتكب كيلع «هتذمالت ضعبل لاق هنأ هه ىتربجلا '"ليعامسإ

 .'ضيفلا ثيح نم ىلع حتفي ىتح ربصأ ىنإ ىديس اي

 بحاص لاق ."بتكلا ىف خيشلا هركذ ام نيع هل ربصت نأ ديرت ىذلا" :لاق

 لاني دق لجرلا نأل مهيلع قيرطلا ليهستو ةديعبلا ةفاسملا بيرقتل كلذو" :ةمجرتلا

 لاني امنإ كلاسلا نأل ةنس نيسمخ ةدهاجمب هلاني ال ام اذه انملع لئاسم نم ةلأسمب

 اذإف «صاخلا مهلمعو مهكولس ةرمث لّمكلا اهعضو ىتلا مولعلاو «هلمعو هكولس ةرمث

 ىف هفنصمو وه ىوتسا اهملعو باتكلا ىف ةلأسملا عضو نم هودصق ام ديرملا مهف

 عنم نم ءايلوألا ضعب نع درو امو «فنصملا لان ام اهب لانف ةلأسملا كلت ةفرعم

 اهمهف نع ديرملا كلذ روصق ىلع هفارشإالف ةقيقحلا بتك ةعلاطم نم هتذمالت ضعب

 ىف یواخسلا هل مجرت دقو یتربجلا ميهاربإ نب ليعامسإ نميلا ديبز ىف ةيفوصلا ريبك وه )۱۷(

 .(ز) هنس نینامثو عضب نع ھه ۰٦ ةنس هتافو تناكو ء(۲۸۳ )۲  ءوضلا
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TR ETE 

 عيضي وأ كلهيف هلمعتسيف مهدارم ريغ ىلع مهمالك لوأتي نأ ام مهفل رصاق نب

 ن دخابق ناق نانا هوقو مهف مهل نم امأو «ةدئاف الب بتكلا حفصدت یف هرمع

 ا ."بلطم لک اھنم لانیو ذخأم لک مھبتک

 سرفو برع نم سنج لك نم ةريثك فئاوط اننمز ىف تيأر دقو' :لاقو

 لامالاو دصاقملا اهب اولانو «لاجرلا غلبم ةقيقحلا بتك ةعلاطمب اوغلب اهریغو دنهو

 تار ةو ٠ لكلا نم راه ةا وتجا و كرل لطف هك ناقشت م تاضأ نف

 هفغلبت مل ام ةليلق مايأ ىف بتكلا ةعلاطمب اوغلب ىناوخإ نم قيرطلا لهأ نم انايبص

 ءالؤه لوخدل اببس اوناك مهنأ ىلع ةنس نيسمخ وأ ةنس نيعبرأ مهداهتجاب لاجر

 اخويش نايبصلا راصف مُهاَدَم نع اورخأت مهنكل اهمهفو بتكلا ةعلاطم ىف نايبصلا

 ةسلاجمو «نيكلاسلا لامعأ نم لضفأ نيققحملا نع بتكلا ةعلاطمف ؛انايبص خويشلاو

 مهدجت مل نإف خويشلا ةمزالمب كيلعف ؛بتكلا ةعلاطم نم لضفأ بدألا عم هللا لهأ

 ىلع كلذب عقتو كدوصقمل لصت اهاضتقمب لمعاو قئاقحلا بتك ةعلاطم مزالف

 ( .ها ."كدوبعم ةفرعم

 مالك ىهتنا انهو (ةئامعستو نيثالثو فين ةنس ف تام) :یوانملا لاق مث

 ريغ ةيحان لك نم ىفكو ىفشف 4 ىدمحملا شادرمد فراعلا ةمجرت ىف ىوانملا

 لهاستي یحاون هل هردق ةلالج ىلع یوارعشلا نکل هتافو رکذ یف یوارعشلا عبات هنأ

 نمم مجارتلا ىف هبتك سرد نم ىلع ىفخي ال امك خياشملا تايفول هركذ اهنم ءاهيف

 عم نيثالثو فين ةنس ىفوت هنأ نيهاش خيشلا ىف لوقي هارت ؛خيراتلا ملع ىف ظح هل
 عم اضيأ نيثالثو فين ةنس ىفوت هنأ شادرمد خيشلا ىفو ه٤١۹ ةنس ىفوت هنأ

 لمتحي فينلاو ىتأيس امك مايأ ةعبرأب ةنسلا ءاهتنا لبق “ه۹۲۹ ةنس ىفوت هنأ

 1 هلعلف تاونس عبرأب ريبكلا بطقلا ةافو دعب رصم ءاضق ىلو امنإ هنأل هتزانج ىئ ىضاقلا

 لاعب ام ىلإ رمتسا هءاضق نأل ه۸ ةنس ىفوتملا دمحم هنبا ةزانج ىف هروضح نع طلغ



 د چ چ د ج ےک

 e CEE EES ىدستهملا ساربن

 دامف ادودرم خيراتلا ىف مايأب لهاستلا ناك اذإف نيثالثلا ىلي ىذلا دقعلا ىلإ اددع

 باوصلاو ء«هبتك ىف ة ريتك لاتمأ كلذدلو ؟تاونس ةدعب هيف لهاستي نم لاح نوكي

 نم لوقنملا هنبا صنل قفاوملا وهو هانركذ ام وه هرس سدق -شادرمد خيشلا ةافو

 ةبسنو ىتأيس امك -هللا همحر -ىسلبانلا ىنغلا دبع خيشلل 'ىربكلا ةلحرلا" ىف هطخ

انديس بح ىف «مايهلا لك امئاه ناك هنأ ةهج نم ءايدمحم ةمج رتلا بحاص
 دمحم 

 ةعاس رتفي ال ثيحب مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا بحب مارغلا لك امرغمو ب

 تاولص ىفطصملا ةرضح قشعب ئلتمملا هبلق ماَوَأل انيكست هلع ةالصلاو هركذ نع

 ىلوبنطسالا نيمأ دمحم نب تعفر دمحأ موحرملا ذاتسألا ركذ دقو «هيلع همالسو هللا

  تاذلجم ةعبس ىف هل فراعم ةرئاد ىهو 'ةيفارغجلاو ةيخيراتلا تاغللا" ىف

 نيدلا رون نع ىوري ام لیبق نم ًابن ( )٥°- ٤ ىف یابتیاق فرشألا ةمجرت یف

 نيلوذخملا ضعبل ةلواحم دنع ةيوبن ةراشإب ةرهطملا ةضورلا ىلإ عارسإلا ىف

 ةلص هل نأ :هرس سدق شادرمد فراعلا باحصأ نيب لقانتملا نمو ءاهيلع ءادتعالا

 لاو ةيحورلا ةيوقلا ةبسنلا هذهل ايدمحم بسني نأ اضيأ اذهب قحتسيف ًابنلا اذهب

 شادرمد خيشلا «ىوارعشلا باهولا دبع خيشلا مزل دقو «هدابع رارسأب ملعأ هناحبس

 یف لوقی هارت امک هسفنل اخیش هدعو هنع و ا یک و و

 .. .ةيدمحملا دوهعلا نايب ىف ةيسدقلا راونألا حقاول' هباتک نم ۱٤۸( ص)

 ةهكرب قيرط ىف رصم جراخ نوفدملا ىدمحملا شادرمد خيشلا انخيش ىنربخأو

 هلاوحأو هلا وقأ نم اریثک هبتک نم ریثک یف رکذو ءكانه هركذ أم رخآ ىلإ "..جاحلا

 نمم ريثك لوعي امهيلعو “ىربكلا تاقبطلا'و "ىطسولا تاقبطلا' یف هل مجرتو

 هنس رصم ىلع هتیالو نوکل ناكمإلا نع ديعبف اشاب نانس نأشب هركذ ام امأو ةنسلا هذه

 .(ز) رصم ىلإ هروضح رخأتو م٥

 موحرملا رهص ناكو «دنارجلا ىف ةعتمم تالاقم هل تناكو هللا همحر ه١٠١١ ةنس ىفوت (*)

 -لاع ميظنتلا ىف نيفظوملا رابك نم ناكو «ةريبكنلا هتنب ىلع ىشادرمدلا اشاب ميحرلا دبع

 . .(ز) .هنجلا ىف هتلزنم هللا ىلعأ ةعفان تافلؤم هل ءةثاحب



 ىدتهمأ سا
 ¥1۷ ججج ججج

 كيلإو «ميقس لصأ نم نكل ةعوبطم ةيناثلاو ةعوبطم ريغ ىلوألاف هدب هل مجرت

 ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم ىف ةيسدقلا راونألا حقاو" ىف ىوارعشلا هلاق ام صن

 ىف ةظوفحملا ه١١١٠ ةنس فلؤملا طخ نم ةلوقنملا ىطسولا تاقبطلاب ةفورعملا

 نيذلا لاجرلا دادع ىف خيراتلا مسق ىف ٠١١١ مقر تحت ةيرصملا بتكلا راد

 بحاص دهازلا عرولا حلاصلا خيشلا مهنمو) . .مهنع ذخأو مهمدخو مهكردأ

 E E خيشلا هدي لمع نم لكألاو ةريثكلا تادهاجملا

 قوقرب ناطلسلا شوح ىف نوفدملا 'ىبرغملا ةبقع نب دمحأ خيشلا ىديس

 لصو نأ ىلإ دالبلا ىف حاس روكذملا هخيش تام املف ةسورحملا رصم ءا رحصب

 فراعملاو تافوشكلا بحاص ىلاعت للاب فراعلا خيشلا بحصف مجعلا زيروت ىلإ

 ةينيسحلا جراخ ةيربلاب لزنف رصم ىلإ عجر مث ةدم هدنع ماقأف ینشور رمع یدیس

 لخنلاب طيغلا ضرأو هتيواز ضرأ ءايحإ ىف هل نذأي نأ یابتیاق ناطلسلا نم لاسف

 یدیس مأ هتجوزو وه صخ یف وهو نینس سمخ وحن یقسیو سرغی ماقاف هل نذاف

 ةرمت ىلحأ رصم ىف سيلو ةدحاو اهنم بخي ملف ةلخن فلأ سرغف ىفطصمو دمحأ

 هتوالح ةدش نم هسح ىلع عيبيو هحلب ىلع هنم طلخي ةقوسلا ضعب نإ ىتح هنم

 نيذلا نيكاسملاو ءارقفلا مسا ىلع الإ طق ةلخن تسرغ ام باهولا دبع اي" :ىل لاقو

 لاقو كلذب هيلع راشأ ىذلا وه ىلوبتملا ميهاريإ ىديس نأ ركذو ٠'مهتلمج نم انأ

 نومساقتي مهنإف سانلا تاقدص نم لكألاو كايإو كدي لمع نم لك !شادرمد اي ":هل

 ثق ؛ثالثأ ةثالث همسقو ناطيغلا نم هكلم ام هه فقو دقو ةرخآلا ىف كتانسح

 نيدراولاو نينطاقلا نيكاسملاو ءارقفلل ثلثو ءةيرذلل ثلثو ءطيغلا حلاصم ىلع دري

 هركذ امك ىبرغملا نيدم ىبأ ىلإ ةيمتنم تناك همأ نأ الإ ايبرغم ال ايمرضح اينامي ناك (۹)

 ا

 | تافلؤم قورزلو . .هنع ذخأ قورزب فورعملا ىسافلا ىكلاملا ىسنربلا ىسيع نب دمحم

 هللا هسمحر ه۹ ةنس ىفوت 'فوصتلا دعاوق' بحاص وهو فوصتلاو هقفلا ىف ةريثك

 )0( ٠ .قورز هحرش (دصارملا) اهنم تافلؤم اضيأ ةبقع نب دمحألو



 ىد-تهملا سارن

۸ 

 ىسيحم خيشللو #4 یبنلل ''هنودهيو هنوأرقي امتخ موي لك نينطاقلا ىلع لعجو

 «بورفغلا ليبق نومتخي مث ابزح نيرشع نوأرقي ةفئاط لك فخ ىبرعلا نبا نيدلا

 ا ا ع قو ی ی ا

 ىلإ رجفلا ىلإ نآرقلا ولتي وهو طيغلاو ةيوازلا لوح ىشمي هيلايل بلاغ ىفو ءاليلق

 ىف ماني الو ةولخلا ىف ليللا لوط سلجي ناكف ءةيوازلا ىلع طيحملا روسلا لمع نأ

 .ردانلا ىف الإ هتيب

 ا ابيهم الجر ناكو ء«سأفلا عضوم رظنا :لاقو هدي ةنوشخ ةرم ىنارأو

 ِ هديب ىقاوسلا رجب امإ حلاص لمع ريغ ىف راهن وأ ليل یف هدجت داکت ال دج هلک

 لقفي امإإو «سيداوقلا دشي امإو «لخنلا لوح قزعب امإو «جيراونلا رجب امإو

 امإو ؛نيطلاو رجحلا نم نيحطلا ىقني امإو «نحطي امإو «سردي امإو «سنوطلا

 ماقأ نيجعلا صرقي امإو «لخنلا ملقي امإو ءابارت بكي امإو ءابوط برضي امإو «ینبی

 ىف كيلستلاب مهل نذأو ءةعامج مهنم فلختساو «هب اوعفتنا و «نوقداصلا ءارقفلا هدنع

 نب نيدلا ميرك خيشلاو ء«ىتوناحلا دمحم خيشلاو «ىسكرجلا نصح خيشلا مهنم رصم

 طامسلاب ةرماع شادرمد خيشلا ةيوازو «هدعب هخيش ةقيرط ايحأ ىذلا وهو ‹«تايزلا

 لمع نم اهفقو نأل اهلثم الالح اهؤارقف لكأي ةيواز رصم ىف نسيلو ءءارقفلاو

 ىسلو لمع لب ءةعمس الو هيف ءاير الو ءءارقفلا ىلع هيف دحأل ةنم ال هديب خيشلا

 ءارقف لكأي امنإ «راصعألا نم رصع ىف خيشل عقي نأ لق اذهو ء«ىلاعت شاب فراع

 هيلع بلغ اذإ هنع بط ناكو ء«مهريغو ةالولا نم سانلا فاقوأ نم خيشلا كلذ ةيواز

لا ىتح اهلك برقلا ءادهإ ىري ىذلا وه ةفينح ابأ نأل ايفنح ناك هنأ ىلع اذه لدي 3 ٠(
 .ةوالتس

 لوق دعي ناكو «هلثم ايفنح قيرطلا ىف شادرمد خيشلا وخأ _ نيهاش خيشلا ناكو

 ىسلإ اعوجر "ءايحإلا" ىف هيف هلوقو «بابشلا ةوزن نم ' لوخنملا" ىف ةفينح ىبأ ىف ىلازغلا

 (ز) .فوصت نأ دعب قحلا



 ۹ 5 ىد له م هلأ سا لا

 ٠ !ىدرققأ رييمألا ت am هل لمعو ءزرألا .نم لفلفملا بدرألا وحن لكأي لاحلا

 ن ةا تب مطب ؛كياحصأ عيمجب تا هل لوقي خيشلل لسرأو اطامس رادولا
 ۰ ,امأ" :ريمألا لاقف سفن ةئ ةئامبمخ ىفكي ناك هنآ اوركذ ؛طامسلا ىلع سلجف دحأب

 ( _هسحليو ءاقإلا نم لڪاب راصف ٠"مهنع . .دسأ انأ.":خيشلا لاقف "؟ةغامجلا نورظتنت

 ىلع هوفرغ ىذلا ماعلجلا ةيقبو ةسباي رتبكب هوتأف ؟عبشأ مل" :لاقو ءالماک هلکآ یتح

 ( هلك كلذ متلكأ فيك :خيشلل ليقف «خيشلل .ريمألا رذتعاف ؛هلكأف لايعلاو زغلا مسا

 ها تام .هنم ءارقفلا تيمحو هولكأف نجل نم ةفئاطب ترضحف .تاهبش هتيأ ر .:لاقف
 ا E ل , سها .هتپوازب :نفڊو هئامعبستو نيثالثو فين ةنس

E ha av 

 . يدیسو ا دیس, انالا نم یییکلا شإدرمڊ هللاي فراعلل نأ كلذ .نم ملعف.

 . نایب قبس دقو «ېټأیس امک هتافو دعب هماقم ماقبیذلا ډمحم یدیس:هنبا. ريغ یفطصم

 مالك ىف عقوام وه ږيجلا شادرمد ةافو خيرات ىف یوانملا طلغ ًاشنم نأ

 _تاقبطلا ىف هلثمو ءانه هيف طولغملا مالك صت تيأر تنأو هتاقبط ىف ىوارعشلا

 , شادرمد يس ىديس مهنمو) :اهيف لوقي,ام ةلمج نمو «ىوارعبشلل ")ةع وبطملا

 ,.ىلع ناك اپ مجعلا زيوت ةنيدمب ىنشورلا رمع ت يديس ةعامج دحأ هت ىدمحملا

 . دوايجملا طيف لیچرو ؛لبضف امی قبیلو هدی لیعب یلکالا نم حلاسصلا < فلسلا مدق

 2 س ي

 "ساو مآ هتم رت يذل طوخ نل ان تاقبطلل یربکلاب تلا یتا

° aes 
 ا

 !خیزات یف امک: ھ٥۹ لش ۍفوت .هتبارف نمو ئابتياق دهع ىف ءارهألا ابك نم ناك (۲۱)
 (ز) .سایإ نبا
 ' نکل ی زبکلا ةف 'تافْبطب ةفورعملا ”اايخألا اقبل رف راونالا عقاولب ةامسفلا یهو (۲۲)

 .ىطسولا تاقبطلاب ةفورعملإ ىوارعشلل ”ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم ىف ةيسدقلا راونألا حقاولا
 EES بتكلا ei ERE TNS ةيحان نم متأ

 1 (ز) .قبس



 ىد تهملا ساربن ۲۰

 نيدلا مجن اضيأ 4 شادرمدل مجرت دقو «كلت لبق عبطلاب قيقحلا وه ناك اذهو

 ىف ام ىنعمب "ةرشاعلا ةئاملا نايعأ ىف ةرئاسلا بكاوكلا" ىف ماشلا ملاع ىزغلا

 ادمحم خيشلاو ىسكرجلا نسحلا خيشلا ركذو «ىوارعشلل "ىطسولا تاقبطلا"

 :ىئالعلا لاق) :الئاق دازو «هئافلخ دادع ىف تايزلا نب نيدلا ميرك خيشلاو ىتوناحلا

 ضرافلا نباو ىبرعلا نبا دقتعي ناكو ءهمعطيو لالحلا لكأي نسح تمس ىلع ناك

 تبسلا موي رصع ىف ىفوتو «"ةيئاتلا" حورش بلاغو "ةيكملا تاحوتفلا" بتكتساو

 ميقأو ةئامعستو نيرشعو ةانثملا ميدقتب عست ةنس ةجحلا ىذ نم نيرشعلاو ىداحلا

 نيدلا ت دمحم ةمالعلا ظفاحلا وه اذه یئالعلاو «(یهتنا. دمحم یدیس هدلو هناکم

 ه۷١١۹٠ ةنس نم "ةرهاقلا ثداوح' فلؤم ه۹ ٤١ ةفس ىفوتملا ىرصملا ىفنحلا

 ىسلع اهمدق مايأ ةسمخب شادرمد ةافو ىف طلغ ىئالعلاو ءه٤۹۳ ةنس رخاوأ ىلإ

 ىفوت هنإ :یوارعشلا لوقو «یتأیس امك هنبا مالک یف هيلع صوصنملا هتافو نمز

 ةنس :"نيينامثعلا نيفلؤملا" ىف كب رهاط موحرملا ذاتسألا لوقو «نيثالثو فين ةنس

 مارهألا ىف هلاقم ىف مهدأ كب رينم ىفطصم موحرملا ذاتسألا لوقو «نيثالثو سمخ

 باوصلاو ءةذبانتم طالغأ اهلك ةئامعستو نيثالثو نامث ةنس ۱۳٤۸(: ناضمر ۷)

 ..ه۹۲۹ ةنس ةجحلا ىذ ۲٢ یف یفوت هنآ نم یسلبانلا ةلحر نم هلقننس ام

 طلغف هتافو دعب هماقم ماق ىذلا هنبا ةافول اخيرات نوكت ه۹۳۸ ةنسف

 ناكو ءبألل نبالل ام لعجف نبالاو بألا نيب مسالا قفاوت نم كب رينم ىفطصم

 خيشلا هدعاسي ناكو ؛ةيوازلا ىف داشرإلا ىف هيبأ ماقم ماق ىذلا وه دمحم خيشلا

 نسح خيشلا درفت «ريبكلا بطقلا نبا دمحم خيشلا ةافو دعبو «ىسكرجلا نسح

 خيرات نم ىزغلا مجنلا لقن مث ءةيوازلا ىف ةيشادرمدلا ةداجسلا ةخيشمب روكذملا

 عماجلاب بئاغلا ةالص هيلع ىلص شادرمد خيشلا نأ) :ظفاحلا نولوط نب سمشلا

 هيلع ىلصد مث ءةئامعستو نيثالث ةنس مرحملا رشع عباس ةعمجلا موي قشمدب ىومألا

 هداقتعال كلذ لعلو) :لاق مث (اهيلت ىتلا ةعمجلا ىف ةيحلاصلاب ةيميلسلا ةرامعلاب



 شادرمد ناكو «(-ةعساو ةمحر امهمحرو امهنع هللا ىضر -ىبرعلا نبا ىف دئا زلا

 یابتیاق ةمدخ نم هغارف دعب ناک هنا ىتح اضيأ فوصتي نأ لبق حالصلاب افورعم

 ا ا ا ن لوو دو ةا هتفرغ ىف رونلا ئفطي
 ق و

 مالظلا ىف ةدابعلاب رهاظتي هنأب نوشاولا یشو یتح 'كلذ ريغ ىف هلمعتسا نأ یل

 اليل هترجح شتفف اء وس هب ناطلسلا نظف «داسفلا ىف ايعس ةنيدملا ىلإ ليللاب لاستيو

 ءمالظلا ىف ًاضوتي ضوحلا ةفاح ىف وه اذإف نيشاولا قدصي نأ داكف اهيف هدجي ملف

 فونص ىف همدختسي ناک یتح ناطلسلا نم هب نظلا ء وس لا زف
 هافعأ نأ ىلإ ريخلا

 لوقلا) :اهنم تافلؤم ريبكلا شادرمد خيشللو٬ ""هبر ةدابعل عرفتف ةمدخلا نم

 دحألا دحاولا هلل دمحلا" هلوأ ءةقرو رشع ةعبرأ وحن ىف (ديحوتلا ةفرعم ىف ديرفلا

 هزنملا ءديدجلا ثداحلا قلخلا ديمحت نع «ديجملا ميدقلا هدمحب ىنغلا «ديمحلا لولا

 نع دوجولا ةبجاولا هتاذ ىف سدقملا ءديدحتلاو دييقتلا نع هتمظعو هئاي ربك یف

 ةالصلاو .ديجملا كلملا وهف هتاذب هتاذ دحو .ديدجتلاو ثودحلاو دحلاو اال

 ديس ء«ديحولا هرسو ىلعألا هرهظم ءديرفلا رهوجلاو «ديضنلا ردلا ىلع مالسلا و

 هيلع هللا ىلص ديهشلا نمؤملا رهاظلا نطابلا ف وك

 لكل ةا عو قا فو ا ا

 عمجلا ماقم ىف نيدرفتملا دارفألا هتثرو ىلعو «ديدستلاو دييأتلاب هلل فا

 وعدملا دمحم «هللاب ىقابلا «هللا ىف ىنافلا شا ىلإ ريقفلا دبعلا نإف :دعب امأ «دبح وتلاب

 حلافلا ىكزلا لجنلاو «حلاصلا باشلا هللا ىف خألا ىنلأس دق :لوقي ىدمحملا رھ

 نأ «هئايفصأأ راونأ سبالمب هّمجو «هئايلوأ نم هللا هلعج ميهاربا لئاضفلاو مئانغلا وب

 لاس نم :لاق ثيح «نيلماكلا نيلصاولا ءايلوألا نم «نيفراعلا ضعب لوق هل ح رشا

وصتي نأ لبق یابتیاق ةمدخ یف شادرمد نوک یزغلا مجنل مجنلا داعبتسال هجو الو ۳
 ولف الصأ ف

 سبن اسم یمرضحلاب شادرمد لاصتا ببس یف قبس امیف یوانملا هلاق ام ( ىلع علطأ ن

 (ز) .كلد داعبتسا یف هفش . ®
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 نمو ؛كرشم وهف هفرع نمو ءدحلم وهف هنع باجأ نمو «لهاج وهف ديحوتلا نع

 قطنو ؛ىنانج ىف هاقلأو قحلا دراو هدروأ امب كلذ ىلإ هتبجأف "رفاك وهف كلذ مل فرعي

 انيعتسم لوقأو «ليكولا معنو هللا ىبسحو «ليوطتلا نود راصتخالا بسحب «ىناسل هب

 ادهو ءكانه هركذ ام رخآ ىلإ ."ةياهنلاو ةيادبلا ىف ديدسلا لوقلل ةيادهلا هلأسأ و هللاب

 تاقبط نم قبس اميف ةلوقنملا هتاملك نأ امك فوصتلا ىف هقاذم نع بني لخدملا

 :اهنم تابسانمب راعشألا نم هدروي ام كلذكو «موقلا مولع ىف هبرشم ىلع لدت یوانملا

 رحب هل سيل لحاسو لحاس الب رحب نم تبجع

 رجفاهل سيل ةليلو ةملظ اهل سيل ةوحصو

 ربحلاو لههاجلا اهفرعي عسصوماهل سيلةركو

 لوفأ هيدلام رون كلذو لوقأ هلإلا ديحوت هيزنتب

 لسيلقل هب ىرديىذلا نإو ةبترو تاذ نيب ام ههيزنتو

 رتاس كلالجالإ هل سيلو رئاس قئاقحلا لك ىف كلامج

 ركاش كلركاذ ىنأ كلاخإ اطغلا فشكي نأ لبق ارهد تنك دقل

 كاد ناو روك ك أب ادههاش تحبصأ حبصلا ءاضأ املف

 رضحلا ىف تشحوأ هرضحأ تئج وأ ىرفس ىضقني ال هبلطأ تئج نإ

 ىرمع ىف هاقلأ الو یریمض یفو ىرصب نع بغي الو هارأ الف



 ىد تهم أ سارن ۲۳

 ِ دقو ء«لمرلاو ةجريازلاو فرحلاو قافوألا ملعب ماملإ ريبكلا شادرمد خيشللو

 ىسكرجلا نسح خيشلا دعب هئافلخ لجأ - ىتولخلا نيدلا ميرك خيشلا هنم كلذ ىقل

 ريبكلا ذاتسألا لاقو ءاذه نيدلا ميرك خيشلا ةمجرت ىف "ىوانملا تاقبط' ىف امك

 ىربكلا هتلحر ىف -هللا همحر -ىسلبانلا ىنغلا دبع خيشلا ةدلاخلا تافلؤوملا بحاص

 هترايزل هركذ دنع 'زاجحلاو رصمو ماشلا ةلحر ىف زاجملاو ةقيقحلا“ب ةامسملا

 ىدامج نم رشع عبارلا ءاثالثلا موي ىف رصمب ىدمحملا شادرمد خيشلا حيرض

 همحر -"ىركبلا نيدباعلا نيز خيشلا هعمو فلأو ةئامو نيتنثا ةنس نم ةيناثلا

 شادرمد دمحم مامهلا فراعلا مامإلا خيشلا ةيواز ىلإ انلصو ىتح ..) :هللا

 نم هتمجرت قاس مث (ةريهشلا لئاضفلاو ةريزغلا تادهاجملا ىذ ىسكرجلا ىدمحمل

 هربق ناكم اندصقو هتيواز ىلإ انلخدف) :لاق مث قبس ام قبط ىلع "ىوانملا تاقبط

 عمال تاهجلا كيتاه ىف فيرشلا هرس قربو «عماج نساحملا عاونأل «عماج وه اذأف

 الام هيلعو «ىلاعت هللا انوعدو ةحتافلا انأرقو انعم نمو نحن هربق دنع انففوو

 هتيرذو هدالوأ هيف ريبك ربق هبرقبو ءةباجإلا ىلو هللاو ءةباهملاو رونلا نم فصوي

 ءنامزلا نم ةصح عماجلا كلذ ىف كانه انسلجو ءةحتافلا مهل انأرقو مهانرزف اضيا

 هتيرذ ضعب اناقل دقو «ناوخإلا ةيقبو -هللا هظفح -ىركبلا نيدباعلا نيز خيشلا عم

 ةنازخ نم ةفوقوملا بتكلا ضعبو هفيناصت نم ائيش انل اوجرخأو «كانه نورضاحلا

 ندعم اهنأل «راونألا ةبق ىمست ءةميسو ةجهب تاذ ءةبق ناكملا كلذ ىلعو «كانه

 شادرمد خيشلا دلو طخ نم بتكلا كلت ضعب ىف انيأرو ء«رارسألا زنكو فراعملا

 ةدمعلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا ىدلاوو ىديس ىفوت) :هصن ام دمحم خيشلا وهو

 سيمخلا راهن اهحابص نع رفسي ةليل ىف شادرمد دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبأ

 ه ىعفاسشلا مامألا راوجب هفالسأ دنع نفدو ه١١٠١١ ةنس ىفوتو ه١٠٠٠ ةنس دلو )١(

 ( .(ز)
 عققو امك نيدلا لامجب بيقلتلا امأو نيدلا سمش وه ريبكلا بطقلا بقل نأ ملعي انه نمو )٠١(
 .(ز) هل ال دمحم یدیس هنبالف نیرخاتملا ضعب تاباتک ضعب یف



 ججج
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 برغملا نيب ةئامعستو نيرشعو عست هنس مارحلا ةجحلا ىذ نم نيرشعلاو سداسلا

 تاياورلا نم قبس ام ىلع ىضقي صن اذهو .(..هتمحرب هللا هدمغت ءاشعلاو

 حشث) :لاقو همالك ىف ىسلبانلا ذاتسألا رمتسا مث هرس سدق هتافو ىف ةطولغملا

 وأ ةولخ نيسمخ وحن «ماظعلا تاولخلا كلت انيأ رف ءماقملا كلذ ج راخ ىلإ انجرخ

 نوديرملا اهيف ىلتخي «راربألا دجاسم ىمست ىتلا ىهو «ںاونأو رارسأ تاذ نيتس

 ءىلاعلا رصقلا كلذ ىلإ اندعص مث «نودشرتسملا بيغلا تارضح اهيف ىلتجيو

 ءالجتسال «تاولخلا نم ريثك اضيأ هيفو «ئلألتم هرون اريبك اقاور كانه اندجوف

عم نامزلا نم ةصح رصقلا كلذ ىف انسلجف «تاولجلا عئادب نيديرملا
 خيشلا ةرضح 

 مهنم هتفیلخو -هرس سدق -شادرمد خيشلا دال وأب انعمتجاو «ىركبلا نيدباعلا نیز

 نم سانا كامو ةر حالصلا ىوذ لضافألا نم لجر وهو نسح ديسلا

 اركف انيطعي صنلا اذهو “ىسلبانلا ىنغلا دبع ةلحر" ىف ام ىهتنا :(نرزاجفلا

 ادو ىرخهلا رقع یناثلا نرقلا لئاوأ یف «ماقملا اذه هيلع ناک امع احیحص

 ريبكلا شادرمد خيشلا تافلؤم .E ىوتحت بتك ةنازخ كانه ناك هنأ اضيأ

 ريبكلا ىلولا كلذ بتك نم علطأ ملو «هريغو دمحم ىديس هنبا طخب ىرخأ بتكو

 بتكلا رادب ظوفحم وهو "ديحوتلا ةفرعم ىف ديرفلا لوقلا" یوس ءيش ىلع

 ةقيرطلا هذه بادآ ىف ةزوجرأ «"باهولا ةرضح نيمئارلا بالطلا ةفحت'و ةيرصملا

 بحاص دعب دنسلا هب لمكي ام اهرخآ ىف ديز ؛ةيلعلا
 هدافحأ ضعب لبق نم ماقملا

 ءاميقس اعبط تعبط لب ةيرصملا بتكلا راد تاظوفحم نم اضيأ ىهو شا مهمحر

 تمبهتنا ةيشادرمدلا ةيوازلا نأ خيراتلا انثدحي ؟بتكلا كط یقاب بهذ نیا یرت ایف

 بتكلا كلت نوكتف «رصم ىلع نويلبان ءاليتسا دهع یف
 تفحتلا نم ذخأ امبف تذخأ

 ىف اديفم بتكلا كلت نع كانه ثحبلا نوكي امبرف ءاسنرف ىلإ تلقنو ءةنيمثلا

 تسشانلا نرقلا رخاوأ ىف ةيوازلا ةلاح نع )٤ - ١١١( ةيقيفوتلا ططخلا انديفت كلذكو )۲١(

 (ز) .رضاحلا نرقلا لئاوأو «ىرجهلا رشع



 ىدتهملا سارسبن

 ىعسلا متحتيف «ريدقت لقأ ىلع ةيسمشلا اهر وص لقن نم نكمت هجيتن ىلإ لوصولا

 لوصحلا ىلإ ىدؤت دق ةقيرطب ىعسلاو ءةنيمثلا ةيرثألا بتكلا كلت ريصم ةفرعم ىف

 ىف ىوسوربلا كب رهاط ذاتسألا هل روفغملا انقيدص ركذ دقو ءةدوشنملا ةلاضلا ىلع

 ىف نانس خيشلا ةبتكم ىف ىأر هنأ (ىرلفلؤم ىلئامثع) "نيينامثعلا نيفلؤملا'

 فشكو رارسألا عمج" هامس شدرمد خيشلل اباتك - ريمزإ ةيالو ىف ( رهشالا)

 سفنالاب «راطعلا نيدلا ديرفل "ريطلا قطنم' ىف تدرو ةياكح قيبطت ىف "راتسألا

 .ملعأ هللاو «فوصتلا لهأ ىقتاذم ىلع

AR N A ENE O e Ss 
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 هنس ىفوتملا ىرصملا ميجن نب نيز ةمالعلا فيلأت هابشألا ا

 كلت امنإو ء!؟هيلع ةيشاح ةافولا مدقتملا شادرمد خيشلا لمعي نأ روتي ىنأف

 ةف رتضم ال رغ و ىا ولا ها دبع نب دمحم نيدلا سمش خيشلا نبال ةيشاحلا

 «بألا ""مساو مسالاو بقللا ىف كارتشاو قفاوت امهنيب ناك نإو «ىفوص ال هيقفر

 نب ليلخ) وهو «هدودج دحأ ىلإ بوسنم «ىشاترمت وه لب اذهل مساب سیل شادرمدو

 كاد ذإ نينطاقلا نييساقوقلا نم ىرجهلا نماثلا نرقلا رخاوأ لاجر نم (شاترمت

 ةبتكم ىف ظوفحم صاخ باتك ةيزغلا ةيشاترمتلا ةرسألا هذه خیرات یفو «رصمب

 ةيرصملا "“ةيشادرمدلا نيب سيلو «لوبنطسا ا

 ىشابكبلا كب حلاص نأ مهاو نمهوتي الف «بسن الو ببس ىندأ ةيزغلا ةيشاترمتلاو

 خيشلا نب ميحرلا دبع خيشلا ةداعس دج ةيرصملا ةمردنجلا ىف ىسكرجلا

 كب حلاص نأ ضرفب ةيزغلا ةرسألا نم بسنلا ردحنم یاو رمال ي

 فوصتلا ىقلت هنوك امأو ةدمتعملا لوصألا ىف امك (هللا دبع) ريبكلا بطقلا ىبأ مسا نال (۲۷)

بتك ىف مسالا ادهل دوجو ال لب «قيثو لصأ ىف هرأ ملف ىدنبشقنلا بلاطلا دبع خيشلا نم
 

 (ز) .هب ةيمستلا ةبارغ ىلع ةيدنبشقنلا

 قيسنت ضعب ىلإ ةجاح ىف هنكل «عوبطم صاخ ءزج ةبيطلا ةرجشلا هذه عورف یفو (۲۸)

 (ز) .قيقحتو



 ن لالا ال الا ب الا هدا ولا رم ةف ىل حلاض وه رزگتملا

 .هترسأ ةعمس ىلع ىضاقلا .ىزغلا - لصألا ىف رجاتلا - ىشاترمتلا نيدلا

 ۷) ھ۲۰۰٠ ةنس تايفو ىف 'ىیتربجلا خيرات ىف ةئيس ةمجرت هل مجرتملا

 طق فظوتي ملو هفرصت ءوسب هلاومأ ددب اهفرتم ايرث ناك ىضاقلا نبا نأل «((۷

 ةيشابكب دادع ىف «هنيبج قرعو «هنيمي دكب شيعي ناك لساب ىدنجف ىناثلا امأو
 امك ةيمسرلا رداصملا ىف هلاوحأ عيمج ثحابلا دي لوانتم ىفو .ةيرصملا ةمردنجلا

 ىسف روشنملا .كب مهدأ رينم ىفطصم موحرملا ذاتسألا مالك نم هلقننس امم رهظي

 ىف ةرسألا هذه لاوحأب سانلا یردأ نم وهو _ هه ۸ ناضمر ۷ (مارهألا)

 ميحرلا دبع خيشلا هل روفغملا ذاتسألا ناك لب «رضاحلا نرقلاو فرصنملا نرقلا

 ءابآلا ءابئأب ظافتحالا ىلع اصرح هبسنو هسنجب هءاسلج حراصي ىشادرمدلا اشاب

 هنوروزي اوناك رهزألاب ةسكارجلا ملعلا ةبلط نإ ىتح ءهترسأ اهتثدحتسا ةئيب ىف

 'مع ءانبأ نحن" :مهل الئاقو ءاصاخ افطع مهيلع افطاع ملعلا باستكا ىلع مهضحيف

 _ كلذ ىلع رشبلا لبج امك _ هل هللا هراتخا ىذلا هسنجب زازتعالا نم ءيش ىف

 رجاوزلا نم ةنسلا ىف درو ام عم «هدج ريغ دج ىلإ هوزع ىضري نأ هاشاحف

 سيل اموت ىعدا نمو) :ىراخبلا حيحص ىفو «هئابآ ريغل ءرملا ءامتنا نع ةديدشلا

 ىه ةلصلا نم نيترسألا نيب ام ةياغو «(رانلا نم هدعقم أوبتيلف بسن مهيف مهل

 ضمعب ىزغلا ىشاترمتلا ىلج حلاص نم ةيرصملا ةيشادرمدلا ءايرثأ ضعب ءارش

 عئابلا نيب بسنلا ىف اداحتا لعجي امم ةرسأ نم ءيش كالتما سيلو «كالمأ

 ددصلا اذه ىف مهوتم لك لايخ عطقت نيفظوملل ةكرتلا رصح تالجسو «ىرتشملاو

 ريجكلا شادرمد نأ ءاعدا نالطب رهظي لصفلا اذه ىف ةدورسملا صوصنلا كلتبو

 هل تسناكو ءرود لك ىف اهيرتشي وهو نينس رشع نم رثكأ رايبأ ءاضق ةباين ىلوت (۲۹)

 رصم هباين ىرتشاو ىرثأ ىتح ميسارمب اهيلع ارظان ناك ىتلا فاقوألا ىف ةبيرغ تافرصت
 ال ةيرصملا ةيشادرمدلا ىلإ ءارشلاب تلقتنا مث اهنكسو زمرق برد ىف ةفورعملا رادلاو
 (ز) .ثرإلاب



 ىدتهملا ساربن
۲۷ 

 دلب زيربت ناك امنإو .كب رينم ىفطصم ذاتسألا مالک یف عقو امك زیربت نم

 صوصنلا ىلع علطا ناك ولف .هسنجو هترسأ دلب ال ء«هسفن بيذهت ىف هداشرتسا

 لوق نالطب اهب رهظي كلذكو «عيظفلا مهولا اذه ىف عقو ام هريغو ىوانملا نم ةلوقنملا

 نوكي نأ نم عنامالو لوضانألا یف  (هیهاتوک) نم هنأ یوسوربلا كب رهاط

 بطقلا وه شادرمد یمسی نم لک سیل نکل هیهاتوک یف اشن شادرمد یمسی صخش

 مزراوخ ىف دلب ىلإ ىزغلا بسن نالطب اضيأ رهظي صوصلنلا كلتبو .ىدمحملا ريبكلا

 .نيدباع نبا هيلع درو “"ردلا" ىلع هتيشاح ىف ىواطحطلا كلذ مهوت امك



 ىدستهملا ساربن ۸

 یانلا لصملا

 ىف سيبلتلا هوجو ضعب ةلازإو مهئابنأ قيقحتو هدال وأو هئافلخ ضعب ركذ ىف

 .مجأارتلا بتك ضعب

 ىفوتملا هئانبأ ربكأ دمحم خيشلا وه هتافو دعب ريبكلا خيشلا ماقم ماق نم لوأ

 ىسلبانلا ىنغلا دبعو ىزغلا مجنلاو یئالعلا مالک ىف روكذملا وهو ه۹۳۸ ةنس

 همحر -ىسكرجلا نسح خيشلا ناكو «كلذ ىف مهصوصن لقن قبس امك هللا مهمحر
 شادرمد نب دمحم خيشلا ةافو دعبو ءةيشادرمدلا ةيوازلا ىف نيدشرتسملا دشري هللا

 ىوانملاو ىوارعشلا تاملك تقفتا دقو «كانه داشرإلاب نسح خيشلا درفت ريبكلا

 لقن قبس امك ىسكرج ريبكلا شادرمد ةفيلخ انسح خيشلا نأ ىلع ىزغلا .مجنلاو

 'ةيقيفوتلا ططخلا" ىف ىشكرزلا نسح خيشلا مساب روكذملا وهو «كلذ ىف مهتارابع
 ىفاضيأ روكذملا وه هنأ امك «هحيرضو ىشكرزلا عماج ركذ دنع (۲۲ )۳ 

 ىشكرزلا نسح خيشلا مساب ىناجرسلا رون دمحم ديسلا موحرملل "ةيبهذلا لسالسلا"

 لبق هتعانصل ىناثلاو هبسنل لوألاف «ىرخأ ةرم ىمورلا نسح خيشلا مسابو ةرم

 داشرإلا لجأل (ةينامثعلا دالبلا) مورلا دالب ىلإ هرافسأ ةرثكل ثلاثلاو فوصتلا

 ىلع لدي ام كيلإو «ةعلقلا ىف رجحملاب ةيوازلا بحاص ىمورلا نسحلاب وه سيلو

 تاقبطلا" ىف یوارعشلا لاق «دحاو صخش كانه ىمورلاو ىشكرزلاو ىسكرجلا نأ

 بحاص حلاصلا خيشلا مهنمو) :' اشاب ىكز ةبتكم ىف (و۹٠١٠) "ىطسولا

 ءافلخ لجأ ىسكرجلا نسح خيشلا همايأ رثكأ ىف ةضايرلاو ةريثكلا تادهاجملا

 دقو ةرم هتيأرو اريثك ىنبحي ناكو .نيتنس وحن هتبحص شادمرد خيشلا ىديس
 داحتالا ةحصل ىدنع ةمالع اذهو «مهيلع ىنعلطأو «هلايع نع فشكو هتيب ىنلخدأ

 ةرطنقلا باب لخاد هلزنمب نفدو ه ۹٥١ ةنس نابعش ۲۸ ىف هلك تام ةبحملا ىف

 .(ز) (خيرات )٠٤١۳ مقر ةظوفحملا ةيرصملا بتكلا راد ةخسن ىف هلثمو )١(



 ىد تهملا سارت
ججج

 ۲۹ 

 :ىربكلا تاقبطلا" ىف ىوانملا لاقو مويلا جرايسلاب ةخارفلا ةراح ىنعي (4

 فرصتلا نسح ةضايرلاو ةدهاجملا ريثك ناك شادرمد خيشلا ةفيلخ ىمورلا نسح)

 ىسلع اهتجل نم ضاخو ةيتولخلا قيرط نقتأ ءداريإلاو رادصإلا حيلم ءداقتعالاو

 هنجوز تخسف مورلا دالب ىلإ .رصم نم رفاس امل هنأ هتاماركنمو ءةيلعلا اهرارسأا

 رصم ىلإ خيشلا رضح املف دنجلا ضعبب تجوزتو قافنإلا كرتو ةبيغلاب حاكنلا

 ءابإلا لك ىبأف "ىلإ عجرتل اهقلط ":هل لاقو اهجوزب عمتجا ؛تجوزت دق اهدجوو

 .اروف اهقلطف ىتوم اهعيمج تحبصأف سار فأ ةعبرأ جوزلا دنع ناكو هدنع نم داعف

ىل فشكو هتيب ىنلخدأو نيتنس هتبحص :ىنا رعشلا انخیش لاق
 هلايع نع 

 ه١٥٠۹٠ ةنس تام ىتح ةبحملا داحتا ةحص ىلع ةمالع هذهو :لاق مهياع ىنعلطأو

 ةسردم برق ةخارفلاب ةرطنقلا باب ىنعي (سوقلا باب نم برقلاب هتيب ىف نفدو

 ةافو تند املو) :ىتولخلا نيدلا ميرك خيشلا ةمجرت دنع اضيأ لاقو ءةيرعشلا باب

مزل هتباجن عم هل ضرعتي ملو ءانسح خيشلا فلختساو شادرمد خيشلا
 بدألا 

 ميرك خيشلا نأش ىف انرصق دمحم خيشلا هدلول لاق خيشلا رضتحا املو «تكسو

دلو هل بتكف ىتبج هوطعأو هل اوبتكاف هتزجأ ىنأ مكدهشأ «هقاقحتسا عم نيدلا
 خيشلا 

ك قلخ هيلع عمتجاف ..هدعب اهلمكأف خيشلا تامف ةزاجإلا نم اردص
 تهتناو نوريث

 لوحت هتعامج ترثك املو هرمأ رهظو هردق العو ءةيتولخلا قيرط ىف ةسايرلا هيلإ

 رحن نع ه١۸٠ ةنس ىفوت جيلخلا ىلع (رقنس قآ) ةرطنق نم برقلاب ةيوا ز ىلإ

 ططخلا عجار  ىتولخلا عماجب مويلا ةفورعملا هتيوازب نفدو .(ةنس نيعست

 دمحأ نب دمحم نيدلا ميرك وهو «ىتولخلا عماجل هركذ دنع )٤ ٠۰۹( ةيقيفوتلا

 ىلع نسحلا وبأ مالسإلا خيش هنع ذخأ «تايزلا نباب فورعملا ىتولخلا دمحم نبا

 ذخأ امك .ةيعفاشلا ريبك ىلمرلا سمشلاو .روهشملا هيقفلا ىفنحلا ىسدقملا مناغ نبا

 رصم ىضاق نع بونيل رصم هدورو نيح ىكرتلا ىئادهلا دومحم خيشلا اضيأ هنع

 خيش حبصأ ىتح هسورب ىف ىتولجلا هداتفأ نيدلا ىيحم دمحم خيشلا دنع كلس مث)



 ىد تهملا ساربت
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 ىنامثعلا لوألا دمحأ ناطلسلا هنم ركذلا ىقلتو - رادكسإ ىف  ةيتولجلا خياشم

 ااف شادرمد خيشلا ءافلخ دادع ىف روكذملا ىتوناحلا دمحم خيشلا امأو .(هللا مهمحر

 نبا هيقفلا ىتوناحلا رمع نيدلا جارس نب دمحم نيدلا سمش وه نوكي نأ نكمي

 نم رهظي امك طقف ةنسب خيشلا ةافو لبق دلو امنإ هنأل عرولا نبا عرولا «هيقفلا

 نم هوبأو وه ناك نإو «هنع ةفيلخ نوكي نأ روصتي الف ىبحملل "رثألا ةصالخا

 نم طقسا (ىتوناحلا دمحم وبأ) مالكلا لصأ نوكي نأ لمتحيو «راربألا نيعرولا

 هيقفلا ىتوناحلا رمع نيدلا جارس (دمحم ابأ) وه ةفيلخلا نؤكيف (وبأ) ظفل خسانلا

 ىوارعشلل "تاقبطلا" ليذ ىف امك ه١۹۷ ةنس ىفوتملا - ىواتفلا بحاص ىفنحلا

 هل وعديف شادرمد خيشلا ىلإ ةنس نبا وهو هوبأ هلمحي نأ «نبالل نكمي ام ةياغف

 ىتولخلا نم افرحم ىتوناحلا نوكي نأ دعبي ال مث «هتاوعد تاكرب لانيو خيشلا

 خسانلا نوكيف ىتؤلخلا دمحم خيشلاب فورعم هنأل تايزلا نب نيدلا ميرك وه نوكيف

 ةلوقنملا ةرابعلا ىف فرصتلاب نيصخش ىتولخلا ادمحمو «نيدلا ميرك لعج ىذلا وه

 لوهجم خسان ىلع فيرحتلا ةعبت ليمحتو لامتحالا اذه نع انفرصي نكل قبس اميف

 امهلعج ىف ىسلبانلا ىنغلا دبعو ىزغلا مجنلاو ىوانملا خسن قباطت «ضورفم

 بحاص ىوانملا فوعرلا دبع خيشلاو «لاحلا ةقيقحب ملعأ هناحبس هللاو «نيصختش

 نيفراعلا نيوخألا نع ةيشادرمدلا ةقيرطلا ىف هسفن دنس قوسي "ةيفوصلا تاقبطا

 ه١١٠٠ ةنس ىفوتملا نابصلاب هدلاو فورعملا ديبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا

 ميرك خيشلا نع اذخأ امهو ه۷١٠٠ ةنس ىفوتملا ىثّولخلا یکرت دمحم خیشلاو

 ىف نانوفدم امهو -نيعمجأ مهنع هللا ىضر - ريبكلا شادرمد خيشلا نع نيدلا

 امأو «ىوانملا امهل مجرت دقو «رجح نبا ةسردم هاجت ج رايسلا نب نيدلا ءاهب ةراح

 ةيتولخلا ةقيرطلا ىف هدنس قاس دقف روهشملا ىفوصلا ىسونسلا ىلع نب دمحم ديسلا
 لاب فراعلا قيرطب "نيعبرألا قرطلا ديناسأ ىف نيعملا ليبسلسلا" ىف ةيشادرمدلا

 ىديس هنامز خيش لمكألا درفلا مامإلا نع ىتولخلا رداقلا دبع نب ظوفحم ىديس



 ىد تملا سا ( دن
 ۳۹ سج

 مساب قبس اميف روكذملا وهو - ىمورلا نسح خيشلا هدلاو نع ىشادرمدلا دمحم

 قيقحتلا خيش هذاتسأ نع ذخآ وهو - ىرخأ ةرم ىسكرجلا مسابو ةرم ىشكرزلا

 ىف قئاقحلا لئاسو نايبت" یف هلثمو -هرس سدق -شادرمدب فورعملا دمحم ىديس

 رخآ خيش كانهو -هللا همحر -ىريرحلا نيدلا لامك خيشلل "قئارطلا لسالس نايب

 شادرمد خيشلا قيفر ىمورلا ىباتنيعلا ىبلج نيسح ىمسي ديجاوملا باحصأ نم

 ةيشادرمدلا ةيوازلاب نفدو اهب تامو رصم ىلإ هعم ىتأ «ىنشورلا رمع خيشلا دنع

 نيهاش خيشلا :ىبلج نيسح ةبحص نم دافتسا دقو هريغو راوزلا دشرم" یف امك

 تاقبط' ىف نيهاش خيشلا ةمجرت ىف روكذم وه امك "يتولخلا ىشادرمدلا

 ةيناثلا هتلحر ىفو ىیابتیاق ةمدخ ىف شادرمد خيشلا ليمز ناك نيهاشو "ى وانملا

 هللا یضر - ایشادرمد بسن هنم دافتساو هبحص نأ قبس تيح نكل «زيربت ىلإ

مدلا ىحلاصلا فسوي نب دمحم ظفاحلا خويش نم وهو )۳١(
 ىربكلا ةيماشلا ةريسلا" فلؤم ىقش

 هل "روطلا لضف ىف رونلا علطم' نم رهظي امك ةروهشمل ۱
 فوصتلا ىف خويشلا نم نيهاشلو

 حفس ىف ةفارقلا ىلع لطي هنفدمو ءاخيش نيتس وح مولعلاو
 ‹ضراسفلا نبا قوق مطقملا لبج

 ارماع ناكو فاقوألا ريثك هنوك عم كانه برختملا عماجلا كلذ بحاص وهو
 دبع مودق دنع

 حيرصضلا ىف نينوفدمملا رکدو ادیج افصو هفصوو ه۲ ةنس رصم ىسلباذلا ىنضغلا

او ىوارعشلا هل مجرت امك اهيف هل مجرتو ىربكلا هتلحر ىف ىنيهاشلا
 ىزسخغلا مجنلاو ىوانمل

 ف ةنودم تامارکو تافشاکم هلو r)» اڪ ه) "ةيقيفوتلا ططيخلا' عجار “تارذشلا" بحاص و

 .(ز) هماقمو هعماج لمهي نمم سيل هلثمو ؛نيعمجأ مهنع هللا یضدر مهبتک



۳۲ 

 ةمماخلا

 ِ نم ضعب نايب عم ةقيرطلا هذه لهأ نم نيرخأتملا خياشملا ضغب ركذ ىف

 ههج نم ريبكلا شادرمدب مهبسن لصتا نيذلا نم ةيشادرمدلا ةيوازلا ةخيشم ىلوت

 .طقف تاهمألا

 نايعأ رخف لجألا ديسلا) )١_ ٥(: "راثآلا بئاجع" یف یتربجلا لاق

 دلو ءىشادرمدلا ىلداعلا ىنيسحلا نيسحلا نب دمحم ديسلا نيربتعملا فارشألا

 خويشلا كردأو - فلألا دعب ىلوألا ةئاملا مامت لبق ىنعي _ ليلقب نرقلا لبق رصمب

 ءاملعلا هيلع دري ةيكبزألاب هتيب ناكو هاجو تيص هل راصو ىرثأو لومتو

 ىلوت املو ءرباكألاو ءارمألا دنع ةلوبقم هتملكو «هنأش ىف ادحاو ناكو ءءالضفلا و

 هسلجم ىلإ ددرتي ناك - فارشألا ةباقن ىنعي - هللا همحر -ىئافولا ئداه ويأ

 .(فلأ ةئامو نيعبسو نامث ةنس ىفوت ءاريثك

 شادرمد خيشلا ةيرذ نم ءاذه ىلداعلا خيشلا دع "ةيقيفوتلا ططخلا" ىفو

 ىلع طقف ةقيرطلا ىشادرمد وه لب بألا ةهج نم كلذ نأ ىلع ليلد ال نكل ريبكلا

 ذخأ ىلداعلاو «ىتآلا هنبا ذخأ نامثع خيشلا نعو «نامثع خيشلا ذخأ هنعو «ىرأ ام

 نسح خيشلا نبا دمحم نع هيبأ نع ميحرلا دبع نب دمحم رونلا نع ةقيرطلا

 دنع )۲  ٠١( "هخيرات' ىف اضيأ ىتربجلا لاقو «ريبكلا بطقلا هيبأ نع ىسكرجلا

 ههم دلا لشافلا هيرا لأ سلا تا اهيفو) :ه ١٠١٤ ةنس تايفول هركذ
| 

 کک د ن ھوجرا دع ن و ا وو ا

 نع لقتال ةنس ةئام لك نأ نيباسنلا دنع ررقت ام ىلإ رظنلاب مسا طوقس انه نأ نظا (۳۲)

 خسانلا طقسأف (دمحم ىديس ريبكلا بطقلا نب دمحم نب ىفطصم) لصألا لعلف «لاجر ةثالث

 ريبكلا شادرمدل معن ؛روهشم اذه ادمحم نأ عم أطخ رركم هنأ هنم انظ نبالا (دمحم) مسا

 ناك اذإ ام ىردن ال نکل یوارعشلل "یطسولا تاقبطلا" نم القن قبس امك ىفطصم یس نبا

 .(ز) ررحیلف فلخو شاع



 ۲ يا نار

 ىفوت املو ءاهب أشنو هدج ةيوازب دلو «ىتولخلا شادرمد دمحم ىديس ريبكلا بطقلا

 راقولاو ةهبألا عم انسح اريس راسو مهتفالخ ىف هناكم سلج نامثع ديسلا هدلاو

 مزالو ..ةيهافرلا عم ملعلا بلط ىناعي ناكو ءهفالسأ ةداع ىلع هيلإ لضافألا ددرتو

 هقفلا ةعلاطم ىف نآلا ىلوتملا دمحم ديسلاو نامثع ديسلا هدالوأو وه دلاولا موحرملا

 خايشألا ىلع رهزألاب اضيأ نورضحيو لزنملاب موي لك ىف هريغو ىفنحلا

 خيشلاو ىسورعلا دمحم خيشلاو "ريمألا دمحم خيشلا لثم ةيوازلاب مهيلإ نيددرتملا
 اناسنإ ناكو «مهريغو ىقوسدلا ةفرع دمحم خيشلاو ىوارفنلا ليعامسإ نب دمحم

 دنع مهتيوازب نفدو ةنسلا نم ناضمر رشع عبار ىفوتو «ةدوملاو ةرشعلا نسح
 دالوأ ركذ دنع ىتربجلا هنع لوقي ىذلا دمحم خيشلاو .ىلاعت هللا مهمحر -(مهفالسأ

 وه .(نآلا ىلوتملا دمحم ديسلاو) :ه١٠١١ ٤١ ةنس ىفوتملا نامنع نب دمحم خيشلا

 مث ‹«رصمل نييسنرفلا لالتحا كردأو روكذملا هدلاو ةافو دعب ةخيشملا ىلوت ىذلا

 ناتنب هل تناكو ءاهيف ىفوتو ه١٠٠٠ ةنس ىلإ شاعو ىفطصم خيشلا هوخأ ىلوت
 ىسكرجلا كب حلاصل امهالوأ جوزف نبا هل نكي ملو ءةيفص ةديسلاو ةتيتس ةديسلا

 قلخلا لامكو ةقلخلا لامجب افوصوم هنوكل هبحأ ناك ثيح ةمردنجلا ىف ىشابكبلا

 دبع دلاو) ىفطصم خيشلاب ةتيتس ةديسلا نم روكذملا كب حلاص قزرف ةلاسبلاو

 روكذملا كب حلاص باحصأ دحأل ءةيفص تسلا ىرخألا هتنب جوزو (اشاب ميحرلا

 نامثع نب دمحم نب ىفطصم ديسلا هّيمح ةافو دعب ةخيشملا ىلوت ىدلا وهو
 روكذملا هيمح نع ةقيرطلا ذخأ وهو «نامثع خيشلا مساب ه١٠٠٠ ةنس ىشادرمدلا

 ةخيشملا لعجيل ىعسي ناكو ه۹١۲١ ةنس ىفوت نأ ىلإ ةخيشملا ىلع رمتساو

 حلاص نب ىفطصم خيشلا ىلع هتافو دعب رايتخالا قو لب حجني مل هنكل هتيرذ ىف
 :ىسكرجلا كب

 ىقوسدلاو ه١۸٠٠ ةنس ىوارفنلاو ه١٠٤٠٠ ةنس ىسورعلاو .ه۳۲١۲١ ةنس ىفوت (۳۳)
 (ز) .هلا مهمحر -ه ۱۲۳۰ هنس
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 اهلايذأ ررجتهيلإ ةداقنم ةة _ةالخلا هفتا

 اهلالإ حلصي نكي ملو هلالإ حلاصت كلتملف

 بيقنلا مساق ليعامسإ خيشلا ديب كلس نأ دعب ةخيشملا ىفطصم خيشلا ىلوتف

 ديسلا موحرملا ذاتسألا لاقو «همأل ىفطصم خيشلا دج نع ذخآلا ىشادرملدلا

 ما ٣۲١ ریاربف ٦  (مارهألا) یف روشنملا هلاقم یف مهدآ كب رينم یفطصم

 لاجر كلس ىف لخد هنإو ىسكرج هنإ) ىفطصم خيشل دلاو كب حلاص نع

 ىمحر كب نسح موحرملا ةدايق تحت ىشابكبلا ةبتر ىلإ ىقتراو ةيركسعلا ةمردنجلا

 زيزعلا مايأ طايمد ظفاحم رادقريبلا كب دمحم موحرملا رهص قجنصلا نامكرتل

 خيشلا رمتساو «(4ح ىعفاشلا مامإلا ةفارقب ةيواحطلا عراشب هربقو .یلع دمحم

داشرإلاو ةدابعلا ىلع ابظاوم ةخيشملا ىلع ىفطصم
 ه٤۲۹١ ةنس یفوت نأ ىلإ 

 خيشلا نبا اشاب ميحرلا دبع خيشلا هلجن هدعب ةخيشملا ىلوت مث
 ديسلا نب ىفطصم

aىلع هبهذم ىف هقفتو هدلاو نع فوصتلا ذخأ نأ دعب «ىشابكبلا  

 .هريغو ىفنحلا ىعفارلا نمحرلا دبع مالسإلا خيش

 بوصغملا درتساو .ةيوازلا فاقوأ عسوو «مايق ريخ ةخيشملا ءابعأب ماقو

 عسي الو الامج اهديزي ام دازو «لامكلاو مامتلا هجو ىلع اهترامع ددجو ءاهنم

 ىشادرمدلا ىفشتسملاو «ةسوملم ةدوهشم ىهو ةميظعلا رثآملا نم هل ام ركذ ماقملا

قزري ملو «ءاسعقلا هتمهو ةميظعلا هتيحيرأل لاثم ريخ انمامأ لثاملا
 لب ركذ دلوب 

 ديسلاو ىشادرمدلا مهدأ ميهاريإ ديسلا امه نيدلوب امهاربك تقزر | ")ناتنب هل تناک

نهلا ملعو تايضايرلا ىف اغبن دقو ىشادرمدلا ىفطصم ميجرلا دبع
 امأو ءةسد

 ىفطصم نب ميحرلا دبع خيشلا ة ةذتاسألا ةداسلا لثم امارك الابشأ تبجنأف ىزغصلا

 ةبحاص لاجنأ :لضافألا هءاقشأو ةيشادرمدلا ةداجسلا خيش ىشادرمدلا راتخم

هموق ىنب نم نيلضاف ىلع امهب ةرهاصملل هرايتخا عقو )٤(
 ام ىلع همأل هدلاو دج لعف امك «

 .(ز) .قبس



o 

 دبع خيشلا ةداعس ةميرك ةيشادرمدلا ")ب ولقلا توق ةنوصملا ةديسأا ةمصعلا

 ںع ه۲ ٤۸ ۀنس ‹«ناضمر سماخ ءاعيرألا موي ىفوتملا ىشادرمدلا اشا ميح را

 ةداجسلا ىلع هفلخو -نانجلا فرغ ىلعأ ىف هللا هنكسأ -ةنس نيعبس و امن

 ىفطصم نب ميحرلا دبع خيشلا «ةنوصملا ةديسلا هتميرك لاجنأ ربكأ ةهيشاد رمدل

 نيمأ جاحلا هيجولا ديسلا هنع ةباينلا ىلوت كاذ ذإ هنس رغصلو «ىشادرمدلا رأتحم

 ىشادرمدلا ميحرلا دبع ديسلا حبصأ دقف نآلا امأو - هللا همحر -ىره وجلا داب 1

 ذاتسألا لاقو «دوهشم وه امك مايق ريخ اهئابعأب موقي ةخيشملا ةدجب نبا روكدملا

 نمثأ نم ةيوازلاب ناك ام ة و) .ركذلا فلاسلا هلاقم ىف كب مهدأ رينم ىفطصم

 E SE لوبنطسا نم درت تناك ىتلا ايادهلا

 بتكلا سئاسفن نم اهعم ناك ام عم اهوبهنف رصم ىف مهدوجو مايأ نويواسنرفلا

 ىفو هعابتأ دنع ديعصلاو اتلدلا دالب ضعب ىف اظوفحم ناك ام الولو ..قئاثولا و

 .(# هخيرات نم ءيش ىلإ انيدتها امل هيديرم رودص
 ىتلا رداصملا ىلع علطا ناك ام موحرملا ذاتسألا نأ كلذ نم رهظيو

 هسفن ريبكلا شادرمد خيشلا لاوحأب قلعتي اميف هلاقم ىف طلغي هدجن كلذلو اهانركذ

 كلت قيستت بجي لب بدو به نم لك نع لبقي امم ةيخيراتلا ءابنألا تسيل ٠

 لسكب خيراتلا اهل لجسي امم «توقمملا ىرصعلا جربتلا دض فرشملا اهتمصع فقومو ١١ ٠(

 رشن ىف روكشملا اهيعسو ماشلاو رصمو زاجحلا ىف ةفورعملا اهتاّربم نأ امك «رابكا

 كلذ (عامسألا عاتمإ) رادصإو «بدألاو ملعلا لاجر ةفرعمب ةمألا هذه ءاملع ثار ردد

 كلذ نع تثدحت نأ قبسو ميظعلا اهدلاو ىركذ ةبسانمب ةيوبنلا ريسل a ا

 ءريدقتو لالجإ لكب خيراتلا تاحفص ىف اهل دلخي امم )ھ1۹ ۲) مالسإلا هلجم يس

 امم ةمألا هذه ءا ابراج ع لا مفر غو و ها ل

 نع لاجرلا سعاقت موي ءرخفو ةبوثم لكب اهتمصع ىلعو «ريخ لكب عمتجملا ىلع ل وجب

 لسلحتلاو لالحنالا نم مهنوصي ايمالسإ ايلاع افيقثت ثيدحلا ءشنلاو ةمألا فيقثتب مامنه

 نودسب اهلك برغلا ديلاقت دلقت ىف نيلسرتسم ةمألا هذه ةمئأ رثآم ءايحإ ىف هنا حه کزتب

 (ز) .هاضر هيف امل اندشرأو انتوفغ نم هناحبس هللا انظقيأ انش
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يحمت اهصيحمتو «ذاتسألا اهيلإ ريشي ىتلا تاظوفحملا
 كحم ىلع اهضرعب ايملع اص

 .دودرملا نم لوبقملا ةيفصتل حيحصلا دقنلا

ي امم اريثك هناحبس هللا قيفوتب تققح دقو
 لاوحأو ةقيرطلا هذه خيراتب قلعت

 ىلإ قحلل اعاجرإ اهرداصم نييعت عم ساوقأ نيب اهتلعج صوصنب ميدق دنم اهلاجر

ا ليجست ىدصق نم نكي ملو «ىملع غلبمب هباصن
 لكل روسيم لهس هنأل ءرضاحل

ت یتعاطتسا ردقب رباغلاب تمملأ دقو «رظان
 ک نم عمجأو متآ وه ام لمعل ادیھم

 ءتاداسلا عيمج ثادجأ ىلع تامحرلا لزنتسن ماتخلا ىفو «كلذ ديري نمل ةيحان

 ةداعسلا بحاص مادقملا مامهلا كلذ ثَّدَج اميس ال و ‹«تاربملاو تاريخلا باحصأ

 هتلزنم ىلاعت هللا ىلعأ - ةدلاخلا رثآملا كلت بحاص ءىشادرمدلا ميحرلا دبع خيشلا

 اتاعا وم ةا هتميرك ةنوصملا ةديسلا ةمصعلا ةبحاص ءاقب لاطأو -ةنجلا ىف

ع دوعي امب مايق نسحو ةداعسو ةيفاعو ريخ ىف ةذتاسألا
 ةماع ىمالسإلا عمتجملا ىلع ىل

ف قيفوتلا عم ريخ لكب ةصاخ ةيشادرمدلا ةرسألا ىلعو
 حلاصل لامعألا عيمج ى

 .نيملسملا رئاسلو مهلو انل رفغو نيملسملاو مالسإلا

يقفلا اهفلؤم ديب ةلاسرلا هذه ريرحت مت دقو
 نب دهاز دمحم هناحبس هللا ىلإ ر

 نم كرابملا ناضمر رهش لوأ سيمخلا موي نم رهظلا ناذأ دنع ىرثوكلا نسحلا

 نيملاعلا بر لل دمحلا نأ اناوعد رخآو «هلالج لح هللا قيفوتب .ه ١۱۳٣٤ ةنس

 .نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا یلصو
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